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وننسرذتنا(ئن!هنتنتئتا!

.الميومالميهالحاجةأمسىفين!نماسافىترك!يافكارخلاصةهيالدمموةوال!لسوقط3ئبالكاعاتقههلىاخن!االتيالكبرىالتاريخيةالمهمة

والح!باةال!ربيةالقوميةمق"لءلىس؟بقعددفيءاقتوعندماحىاإعالميةاحربااواخرمندوففانههيسارتربولجانالكبر

أ!كار"مقا!هافيتقدمانهالاصظت،الملأ/كةنازكالموهوبةلةشاعرةالاديبن13فقد،عامبشكل"للاديب"ضدواروعاف!سىليقدماليوم

منؤقبرة"الشعريةالافكار))ههـهوان،التعبيرصحاذا"لت!عريةسارتراستطاعوؤد،الهدفعنيبحثانقبلالجمالعنيبحثدائما

كان!قد...وابىخورالضبابسوىنقدملالأنهاوةءوع!بة41الئاصية(لقضيةفلبثم،الادبتكوينفيالعنصرينهذينءلىيدهيضعان

والحقبقةأولاالجمال:يقولارزيللم!هجمثالانظريفينازكمقالثشمأولاالهدف))مئها-وجعل"إولاالجمالانا)تقولالتيالمثمائعة

مظألفيعيالما.ب،لمعددررهاكان5د،زكالكلأم!فاوقلت،ذلكبعدال!ضببةه!ذء!دووقدهـ:!-."الثانيةالىلرجةفياذلكبعدالجماليلتي

."وافنشك!ونال!ربية(اقومية))بعنوان!هاهـارزرموفففيالصبىبد!ن،بكعيرسارتروجودعلىوسابقةقديمة

،وفدو"وصوعية!حددةافكارءناثازكب.اءقيالهافينازككمثى!تولقد،وخطرهاأهميتهاوكشفووضحها،كبيرا(لحاحا4فضيتعلىالحاله

لانها...دأ"ء3،نالاولمق،لهاقيمنزفيشكين1الادهارهدهأقنعصصيعنر،حثأدإبالىفيلالجمالباحث"رإبمننفسههوانتقلثم

محن1ا!كار9،!متالموفوعيةضوءالى،التن!رضبابمنخرجتعندمااهـى))يدعوواخذ"الخالعرالنئ!عريللادب"عداءهوأءلن،الحق

الىصلأ(+يئوأكترهاخطأالاقكاواك!مر"ناز؟،أء.:فالعربيئالقووربمب!أدب...ارشربينوسياسيواجغماعياخلاقيعملالىيؤديادب

اخافكنتواكنني،ذانهفيالادريالصمالاكرهلاوانا،ا!تعديى(لاتص(لوسائلمالاستعطر،قعنبالآخرينالاتهسالبساطةبكلغايت4

اها"قافياعرةت!لمتي1ناركاؤكاوم!نلافكارالرمالهـذاشراءاري!وىدائماوالصد!المسئوليةا!))فيحقولموففهيل!عىثم"متواصمااتممالا

صادفا!ظنيكانو!للأسف...الاخبرتلك،قولثم"الثانيالمحلفيوالجمالم!بةوالاسصلوب.اولايلتيان

الاخيممقا!بماؤيتازكاثارت،ماها!يننقط-ينءنالحديرت3وسأبدلعيدونالجمالالذينهولاءالىبئفت!جهالتيالواضحةالقويةالعبارة

.إلالمقفيوردتاخرىرانو/ةافكارعند!كبعدأتحدثثم:الحقيقة!(بعلى

اسمجا):"ناقن!-،؟انأريدا!تجماالأولىالنقطةهيوه!ه-نازكتقولتزويجولا،اللغةاعثءابكيحرائقاشعالهيالقضيمةليست"

ذلكان"ءقبدء))العرببةالقوروصةاعشياركمحلىجياحتإارر!جلأنلي."القاموسباحراى(!اقادر(كولابعضابعضهايحرفىكلمات

ذلك،النبدلةالعارضةالاشياءمستوىإلىبهاو.بنزلقبمنهامنليقلل"ور،رتردر!"اليهاننقلانالىالعربيةثقاؤننناحاجةاكثروءا

لمخضعا!ع!ائد.و!يلة.رومبين(!ع!فائد.د!نبدلانالسهل"نانمنيس!برا!"حلاتقيالا1تهضيلالةوات...منههبدونس!ونف،مه

اصببلة"لاروك!سبمةازها...اللاز-انالف،ريوالتمو،والا!واء،!لثظ(واتوالاجنماعيسةالسياسبةبالقضا؟الاهتمامالىبالجمالالاهتمام

عقيدة،العربريمةالقوروحمةاءت،ومن،اضصانفورازئفرللأئكة41نازكانعن؟ايةلنخلمىوالا،ناضجاالاديبيكونانؤالمفروض،والاخلافية

وجهع(ىعقبرةوهي،تق!بدةنن!ىءكلوؤبلاولاأذها!ييمقةوالحظالىدلوصولطوض!صاة3يستحدمهانعليهبلالادبيبالجمالالاهتمام

،سومءلتتفم!حءقيدة.55!ادبختاءنالمر!إةهدهفيالخصوص.ذاتهفيهطىؤ،جعلهمنبدلا...هدة،

صورةأرقىهيةوالع!ب...منهاوزأ!فالافلأ(رمنغيو!االؤوتهبجفد!وادهوالوصوح(!(لعلمروح"منيمتهبدارالىالاديبدعوةا!

فى!-هور...اإس(عرركاتها،"بر،رركأارء-ورةوهي،ا،زنلننقىولصناءرالإبجابحبلمة"الئضالروح))منيرسنفيدوان،الالفاظعلىوالسيطرة

هذهكل..كابالكرامةوالش!وو،يعدل1بحبوالشعور،ا)ظلممبراهيةهـ5.3..الراهن!ة(لواقبةالقضاياببدانالىالنزولمحنالتعفةطوع!م



الافطونتصدىالاستمماركبننتحدىالآنولكننا...الزر؟عةءلىاررماعرهذهولكن،قديمزمانمنذالانسانتاريخفيموجودة(لمشاعر

اصبحناالارضمنبقعةبهنزرعكناالذيالنبيلوماء،القد-مةالسنين،عقائدالىتحولتبعهـانالاالحياةفيقيهمةذاتتصبحلمكلها

جبللانهالهاقيمةلاالتيالمهجودةوسيناء،الكهرباءمنهنيستصشجبدونمر،ربهوظلمضهـاشعولىاقلإ"نريحملالذيةةلانسان

الي!رولءنهـاتستخرجالعربالعمال"رزتائب3اليهازحمفتورملفيقوياللاحايملك/!يريالمحادفيف!والاشتراءىالانسانأما،سلاح

الطبيعة،قسوةيقاوموقوشهداءفدائ!يينمنهطكوكم،والمنجنيز،واضحةعقيدةالىءفي1،؟لإمالظلى.1ضدشعوره.نحولىلقد...يده

تطفىصناعيامجتمعا-الاكتسابطريقعن-ويصبح،مجتمعهملمبتغير،يعجبهلاالذبم!لمالط:ي!أ!وعا!إجطبهاايهكونانعلىفادراوا!ح

.المجداولاصواتع!طالمصانعاصواتفيهتحولتانبعدالاأبدااد!(يمتعيرلمالأحضرىالانسانيةالمشعاعروبق!ية

:"الا،تساب"قضيةعناحروشيءعقائدهالى1للوصولؤاسياكبيراجهـداالبشريةبذلتولقد،عهازدالى

ءم!بهالىتحصعا!الىتحتاجطبيعننهافي"القومي!ةالفكرة"انانيقلبءعح!دواستطإع.-اولاالاد؟نالي،ؤتوصات،الفعالةالاجابية

يعتدبموانارادالذيهتلريكنالم...ونعد-لواضادةوتنقيةاخت-(رويئمل،يدرسطويلةسنواتالف(روبر،عاشانبعدالعربيالمجمتمع

م!حدوبرنادي،لقومينهحماسا"ننهبالمانيا،قومه،كلهالعالمالفقرا?لمىثمكلور!هارجولانإهلمنا.!ك!إالأيجابكأايطررقةفيو،زور

ثم..عريبةملتهبةقوةالىبلادهاحالى!قدحتى،المانماوروحالمانياالظدمتمتعا!.فيالقوازينر!دمعقبدةالىالعربمجننمعفيوالمضط!!ين

القوميالشعورعناصرمنيخترلملان!..؟.1(ذا.0.نسبمءكلانهارثىعورهبمجردالعربيالمجتمع!غيرانمحمد،بىتطعولم،والاضطهاد

،واحداانسمانيمعلىقوميتهالىيرضفولم،وصحيحسليمهوماقامدلكقبلورون،الواصحةالمحددغبعقيدتهبل،الغامضالغائم

منهايجعللم...والاستعلاءو()تمعصبالانانيةمنقويخةيهنبولمممناسبةعقيدةفيمشاعرهباورعندماواكمحديلالتغييرفيبرورهالمسيح

سامية.عقيدةوقد،الحيندلكمجتمعفبمالازرء،ن/إقياه(كانألىتيوللصاكللىاعمر

انما،العقائديبمعناهاالعر،يةالقوميةءهناليومرز*لمعندماونحنعصرناتحكمالتيالىعقازهـالالساسه-لآمتكثيرالىالعمريالاذسان.نوصل

لقد.اليهوالاضافةوتهذيبهصقلهتمأنبعدالقوميالمش!عورعننتلألمبذلياكثيرغدماءر"دوذلك،السابقةالعصوررو/،غوهءلىونرفعه

كلفيبذورءتكمن(لذبماالتعصبذلك،للعرقالنتعصبمناهخلصنعلماءسهرهامضنيةليالوبعد،العايممناطقمنمنطقةكلفيالثوار

انسانيةقومية-العقائ!ديبمعناها-العربيةفالقومية،ؤوميشعورمشاعرهمبلورةو/جاولونالانسانمصيرفيباخلاء!لممكرونكانوالاكبلمر

مسامحواسعبصدرالاخرى(لقومياتمعوتتعاونالاقلياتعلىتحنومنظمقىعلمميةعقا"بفي(لانسانجمةالسعادةتحه"بئالىتطمحاليالئبيلة

وتخلصت،الجديدةالصؤاتبعضاكتسيتقدالعربيةالقوميةان..عقيدةالىوتوصلوا،الديموقراطيةعقيدغالىالنالى!توصلهكذا...

قوية.ناضجةلهذاوهي...ا!قدلمةالصفاتب!ضمنرايرق!بوماتاجرةا!عوالىالمكلصيرتقريرصقالىوتوصلواالاشترا؟ية

الصفاتانمن:"البيولوجي"علماءيقولهفيما.إزكرإيماثممى!تشارجالمضاعرهدهبدأنظعقائدالىالمشاعرتبو!توعندما

؟..اولادهفيوراثيةتصبحالانسانفيقيالمكتسبشيئاتعضير(أ-مكلبهذاالعظإئدانصحيح.العاأصوتفيرسلب!يتها

عرضاتافهاشب!ئاالملائكةنازكشاعرتناتفهمهكماليس،فالاكتسابمن"الاكأمساب"ينقصهلوأكن،وكفاحجهدبعدالاناناكنسبه

ديلافهالص!يعةصورتهعلىفهملوذلكمنالعكسعلىهوبل...قيمةلاا!ةسبالثيءأقزكم:فازكتقول،.؟.وأهمصتهاالعظء!ةقيمة

(لىالسيءمنيتتقلفالانسأن...وعطفنهـاالانسانيةعمقعلىرا!تصبحبانالعربيةالقوميةعلىزضيقف!يولذلكمتقلبروكأيرفهوله

القوةالىالضعفمنتنتقلوالجماعات،3تسابالاطريقءنالافضل.للتغييرقابلامكنتسباشيئايم!2،عقيدة

.وهكذا...الاكتسطبطر!قعنعأىبل،للاصلملةنقيضادائمالب!ياكصابان:(ولالنازكأ!ول

العقائدان،والتطورا!تمربيئتخلطانها:ذلكبعدلناركواقولتاريخفيرائعةعظيمةتصبحخنهسبةالمهالاشبباءكل!فكثير،تماماالعكسي

جهـيدةأشيأءتسبت3واتطورتبل،تنتفيرلمالانسانتاريخفيالكبرك!تولس!تويليونالاقطاعيوالهـونت،الاكتسالطمننوعفال!تعليم،ألانسان

شيء،والذوبانالتغبران...العالمفيحدئتاأتيللتغيراتنت!جةعميقاحباالذاتونقدالنفسيوت!ديسبواأجهدالثقافةطرإقى!نرسب31

الفكرةهياوواواةالىوالدعوةالعدلفروح...والن!ارتطورعروالمنبلاءالاكلأإعيينصفاتمنوهل4.ئورثه11جمرةوكراهي!ةللفلاحين

اديمانفيا!جوهريةالفرةنفسهاوهي،الكبوىالاديانفيالاساسيةووقف،عنيفاهجوماالاروخلاكنظ،موهاحبم،أوضووعنفنثلمزلى،والسادة

المعببر.وتقريروالاشتراكيةالديموقراطية:مثلالحديثاأغصرفيالحياة،الاولىاللحظةمنذذلكله؟تيه!رأ.،قاسيأموقفاأسرتضد

انى،،اننغيرمنالناضجةالكبيرةالعلا-هـةءلىخوفةدلأولذلكبعد...وتدريبدراسةبعداي،الخميمعبنتجاوزانبمدتمبل

خطردلاعقيدةتصبحعندماالعربيةوالقومية...تزولولاتضطورالذيالادستقراطىالعنيدالرجل،؟!ضطاببنوعمر..اكنساب

...النفوسفيالكامناثعورمجردمنترتفعالواقعفيلانها،ءايهامصلمربالىاكتس!هاوبصفات،نفسهبتدريربتحولوجاههبرقوكهينب!اهى

تتعيرولا،وتنموتتطورايجابيةاخرىصورةالى...السلبىالشعور،متواضعالىؤجمهالعنيدتحوللقد،بهاآرونهقيدةاجلمنقوي

ناضجةعقيدةالعرببةالقوميةفيهاتصبحال!باللحظةو!ي..وتتلاشىالطببهبة،كلشاعرهوعلىلفسهع!ىةلماسانممحانالىالمز،ولمهيالمفوثحول

صارخاتمناقف!اتتناقضالتيالوقائعكلتغيرانتسنطيعةهنها،سليمة!!..مث!رفةصفحاتالناريخفيوس!لمتالمكننسبةصفاتهوأنتمرت

"رحلةووزرهفيالاحصوعلى،أ،،العربيةفالظوهية،العربيةالقومي!ةمع..عارضةولاتافهـ"تكنلمالهجنور(تح!ياةفيا،ضاالم،تسبلمةوالاشباء

مجردبقيتلوتاديتهاتستطيعولن،تؤديهاانينبغيتاريخ!يةوظيفةندرسهاكناالتيالكنبفيالركنوبيآلاقأمعكالاستعمارلناقالىلقد

الثمعورمننابعة:وأعيةمنظمةعقيدةتصبحانبدلابل...شعوروكمان...ذلكمحوزونانبمكئولازراعيةبللأدكماق:مدارسنافي

الحياةدليلهيالتىوالمرونةوألاكتسمابللاختياروخاضعةالقومييعيشونيناللىألفلاحينبلدومصرالسثينآلاففمنذ.بؤيد!،التاريخ
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العربيالجزءهذايعزلانالاستعماراستطاعمصرفني،نفسهالقوميهـوالانهيسارالصعفديىون!يست

القوميالشعورضعفالىالوضعهداادىوقد،الاخرىالاجزاءعنمنالشعوربدائيةمنطقةفيتظلانالعريبةلقوميةنازكيريدفهل

المفكرينبعضتبنى؟نالى(دىأقربل،طويلةلفترةالمصهـيينلحنديدتناولتها،منظمةناضجةعقيدةتكونانعليهاوتأبى...العربي

من-للتخلصعمل!بةبحطوأتوز،دىالعرليجةلاوروروجمةمناقصةافكارا؟منظمةمةكرةعقول:جد/بةعئاصرواكسبنهاوظيفننهاوحددتالتهذيب

ينالمفكرهؤلاءلى3يكنولم،العربيوالت.ريخالعربيبالتراثالارتباطتحتهيختبىءعاماشعوراتظلانالعربية!لمقوميةنازكتريدهل..ء

ولكنهاخاطئةوكرةعنصادراالبعضكانبلالاستعمارلثأثرخاضعينوالاجدادالاباءءنورثوهميراثايرظنونهاالذينمعبهاالحقيقيونالمؤمنون

للوافع،ر؟يتهممنالمحكارهمبغنننجونالمفكرون!ؤلاءكانلقد،مخلصة؟دينعلىلدينانتصارايطنونهاالذينهرلاء!ع

وطالب،الغربسصارةقوية"!!-(الىالانتسابفيرعبتهمومنهربيقوميهوالاشتراكيةعدوبانابدااق*نعاناشنطيعلاانني

اللاتيعيةالحروفبا!-تخداموطالصوا،الفرعوديةباحياءالمفكرورهؤلاء

ولا،عدناناوقحطانسلالهمنانهالقاطعةبالدلائلاثبتلوحى
منجزءالىمصرب!نحويلىطالبواتمهص،روباخ...المربيةتابة31

كلالادلهمنقدممهماعربيقوميهوالاقطاعلصبربانابدااناقتنعاستطيع

فيالعربيةالفكرةاضعادألى13.1الحركاتهدهأدتوقد،اوروبا

هربيقوميهوالحيادعدوباناقتنعاناستطيعلاوكذلك،والاسانيد

فيالغرقروطارورربيةالمفكرةؤ"نقذت،؟ه!اةثوقاتحتىمصر،الفكريوتحددهانموهاخلالمن،العربيةالقوميةاصبحتلقد...

فيلعهإل!جدللفكرةبينلعرليمةورتطاط!عتالثو1اةقوممةنطولعر،جةوسرعالكمبحربيةلعزتقفالتيالعقباتكلوتهاديب،لوحدةتنادي:العربيللشعبعقيدة

-.بوالاقطاعمثللنفسهمعرثهاوتقدمهلتعطلالعربيالمواضطريقفي

المثورة.فبل(لامرعليهكانماالمراتغرات/فيوقالذيازدهارهامصر

العربيةالقوميةفصليمكنولا،الاقتصادي/رانالميفيالمساواةوانعد(م

ي!رلأ!قدؤومبعطيىهذأل!لجرجر،مأسا"ابلعبيسفيميجمئدررالقوميةبراستصالقوميةاكتسبتهاالمعانيهذهوكل،الاحوالمنبحالالمعانيهدهعن

اثف!م،ولولا،العربيقظةولولا،!غيرةعريبةدولةكانتورهـطينتعبح!كادمعانيواصبحت،المختلفةمعاركهاخلالكيبرحدالىالعربية

قوتهاالعربيةد!قومتهتضمنانسطعا!تيالوحيدةار!وةان.نفسهاالعربةالقوبيةطبائعمنطبيعةواصالتهاقوتهامن

جدالبدونلرائيللاستطاعتالمواصدة(لعوبيةالمدور"وويواورتمرارهاالتيالفكرةوهي،العربيةالقوميةعنالخطيرةنازكفكرةهيهذه

الاوروبيونفضىكماؤلسطينفيالىعربعلىنهائياقضاءتقضيانفيهتختلطالذيالغامص(لشعريمستواهافيحصرهاالىتؤدي

لميما!أمرفيالحمرالهنودعلىالمهاجرونالغفةالمطفولةفيمرصلهالعربيةالقوميةبقاء.نعنيانها،وتننناقضالمعاني

نفوسفيالعميقالشععويمناسال!ىعلىتقومالعربيةالقوميةانولأتعملولاتتحركلا:رومالسيةخياليةقوميةبقاءهاتعني،اللينة

و؟لنظرةنازكها1تتبتالتيالخيالية(لنظرةبينالخلافولكن،المواطنينولكننا،سنةستينمنذيجريال!لأمهذاكانوقد،شيءالىتهدف

بانتؤمنالاولىالنظرةانهو،برهاالايمانالى(دءوالقيالعلميةودخلت،ونضجالقوميةعوداشتدانبعدنقبلهاننستطيعلاالآن

!حالاقتملامحهيمكنلاالذيلدالظالشعورمناساسعلىمبنيةالقوميةبتحولهاتنقصولاتسموالقوميةان...بارزةملامحلهاوتحددتمعارك

يمكنوعمقهالقوميالشعورفاصا!ة،صحيحغيروهذا...الاحوالمن.هليهاونحرمىنفهمهاانينبغيالمستوىهذاوعلى،لحقيدةالى

جمة.العط؟لناصيةروى!ةضبمقوميةالىانتسباادايرولاانتخلطلماذا"ؤولهافيتضمثلنارداثارتهاالتيالخطرالثانيةالنقطة

ارتإهـ!وي،هوالعربيةوالدولةالعوببقىالقوميةبميئالارتباطانأقاستسواءعربات(؟العربيةوالدولهالعربيةالقوميةبينالخلطكل

،للزوالوتعررضهالقوميالثتوروراضعافالىيوديبيئهماوالثفرقةتمساممستقلةالعروبةلانوذلكتهبملمامابوحدةالعربيةالدوله

بينهمالصل!ةوارعقطعتبعمبدةبلاد!افرادهـ،تفرقيرةاسرةولئتور."نطاقهاداخلفيتقومالض!الدولاوالدولةشكلعقالاستقل!

وصرةكانواان!راصغيذةايهءغيرةالوحداتمنمجموعةو(صبحوا

وتلالثىتنولطلوفالعغ!رةالوحد(تان...متماسكةقوبةواح!ة-ا!قدفما!د!ون-تلتقيالكلامبهذ(نازكاناعتقاديوفي

نجنناقضماواد!ها!صا!اتمن!صقدقويةاخرىوحداتفينفسمههوالكلامهداافليسوالا...بهمتلتقيانهيتحبلابجماعة

هذهتتلاشى!وف!نوبدون،لىلاسرةالاساليةالصفاتمعتماماكانوالقد؟...يوليو؟اثورةبعدالعرالىفيالشيوعيونرددهما

نفهاالا-اليةاهـهاتكانوا،خر3شيءالعربيةوالوحدة،شيءالعربيةالقوميةانيقولون

هـ!ذه.نكونوةلمد،بهانعترفانينبغيالىنيا!يماةحقالقزونالعر(قبينوحدةقيامابداثتملاارنحررةالعربيةالقوميةانيقولون

الخ!هاليلأنظرتثامنوتخوج،بهـان!!فان!جبولكن،قاسيةاد!الائقوالمدولةالعربيةالقوميةبينوالفصل...اننحدةالعربيةوالجمهورية

،ولكنهامخلأصاوحباهوىتحملوالمحي،!ازكشتناوو،االثيالروماتكيكأفىاثتكتطرقانيرمكطلاانسانةلسانعلىجاءةسواءالعربي

محننازكت!فرني9و!الموضوعيةالوؤ،ئعامامونخ!زمزتكسرسوفوغرضهوىلهمآضينلسانعلىجاءاونازكمثل-لقوميتهااخلاصها

ىالهاقلتاذااصرىمرةناؤكوإ"مقررك!...العباراتهذهاستخدام.الحقبقةمعيتفقلاخاطىء-كلامهو...

النوعهذامناؤكادالى3ءيرااسنتنادااستضرتفدالقوميةالعراقمحنة،والقوءيةواحدةلحقيقةنجهاوالعربيةوالدولةالعربيةالقوميةان

وهو،اكورةفيكبيودورله"ح!اءىوعيم!ناككانولقدترددهـ،الذيهيالعربيةوالدو!ة،النظريالمجالفيالعربيةالمولةهيالعربية

هزيمتهمنا!برالجانصحدثولقد،السحنظلامفييعيشىالانبينههايربطالذيوالمخ!يط،والثطبيقالعملميدانفيالعربةالقومية

(لالجاءلمعرفةالعلميالمتءطبطالىلجونهومحدم،الخ!ياليةافكارهبسبب.دائ!ابهالتمسكوي!جب،بسهولةواكتشافهر؟يتهيمكن

وجهفييقفالذيالمضادإلاز!اهو!رقة،القوميللعطالصحبحيلاحساسمحلىالخطرةنتائرهالهاكانقدالعربيالوطنتجزلةان
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اصالة،مندجهموعماالفلاحينعنشك!.أانهـا...غوهااوهيتكنبهذلكخرجلوومعرفتهاكتشافهالسهلمنكانوالذيالعربية،لقومية

امهكالتالمقالهدافكا.نب،د!فىفيمعهاأحتيفلااننيوالواقعخشوتةالىوالرومانسيةوالوهمالح-السحرمنورداقهإلزعيم

،الارضفييعملونواخوالهاءمامهزالوما،تكبزبولاتقرألاووحة.المحددةالواضحةالموضوعيةةلنزع!ة

كفلاحالارضفيليرهمتعليمهوخلالىبليتعلمانفبلنفسههووكانفلم،القوميينالمفكرينء،و.،13سندابالطبعالزعيمهذايجدولم-

ولكنه،واصالةخصوبةءنالفلاححمب!اةفيما!!اموهو...عادي..وكاتعلىلمهـوؤف.-حا3+ت!فسيرأامامهلمضعواولم،خطةاليهيقسوا

بحاجةوويوما،وعىوانعداممرارةمنالحباةهذهفيماايضايرملمنستفيدانويجب،ناء"ءتجربةالقوميةللحركةبالنسبةكبرةتجربة

العربيالفللأححعاةان،المض)!ونالمت!"ونيقدمهامساعداتمناليهالقوهيالتتسعور"*-نولم،انفمناعىكبرةجنايةوالامنها

،ف!نت!برهنمجدهانلنارعحصالحانمودجاليستوهي،للغاقيسيئةالموعوعيالتتظيمينقصهاكانبل،العراق!يالثورةينقعيالمتحمس

ءضاصرمنوزخلي!صهاب"قييمدهانطالىبانالمراجبمنانبل،مثاليشث(الىالوصولفيمفيدةؤوتهتكنلمالذيالجارفالقوميالئصعورلهرا

بها.تحيطالنتيالمأساة.المنشوداإهدف

الموءوعي،اف!انطاقالىالخيالن!اقم!فيءرجى1الىبر،جةانناوءا-ىالعامةالافكارعلىالموافقمةفيانرددلماداركزتبيتتهلترى

وعإى،؟ؤءضادياجنرماءكوانقلابانقث!يىالىبحاجةالعربببهةوؤوميتناالحساسةمةالهاالمتاكلنلكبهتغألجالذيالشعريالتفكركريقة

الى،((؟لخا!ص(لجمال"عبادة.لماق،!يخرجواانالم!لصينالمثقفينوسائلاستخدمبأننينازكو!هفيتنيلمقد..؟.العرجميةللامةبالنبة

مجت!عناالىنصلويروم،الحياة3حقائقيخدمالذيبالجمالالاهتمامالثقافةمنمزيدءلىتعضمدانطالبتهالانني،مناقشتهافيإبىهابية

وتقل،لوجميعكأالخ،لإوفرحببت،بهنحلمالذي(لجميلالمثانيمن!عتبرفهل...وتفسيرهاالقوكليةالقضيةشرحفي"إبسيأسية.

...شانهمنونحطالانسانكرامةتهينالىتيوالمعنويةالماديةالازمات؟لم!ركةحوضالىوالمفكرينالمثقفدبنمنوكأبره!نازكادعوان!لإرهاب

(لجمالنع!بداننسنهتطيع،جدالبدوناليوملكذيرءئيءوسوف،يومهاءز،بالى4بولاجليسالعربيالمواهـنان؟اليومجياتنافيانجديدة

،ونشطيعوحسبالح.-إةامات-بالكحياننانملأانونستطيع،نشاءكما،والوضوحالوعيمنمزربالىبحاجةهـومابقدرالحماسدفقاتمن

الاناما...القمحسنابلجانبالى،الورودزراءةفينفكرانبالجراحالمستقبلامنياتفيهتمتزجما"هبواضحالشفور-القوميادى

الىبحاجةهيبل،خيالاومساومةالىتحتاجولاحاسمةفالقضيمةالمتسكلةولكن،الخاضرفيونع!بشهاالم،ضيفيعشنا!ااقيلياقيسي

قت"،ار!،ب(ي!ءضشالرأيهداكان!.دا..واضحونهجوعلمء(.!فةالتحديدمنمزيدالىبراجةموضوعيةكفكرةالعربيةالقوميةانهيم

!الإوهابفيمغلصا...الىهاب!بااكونانلبىلشرفالقومبة))بمنواننازكؤدقهالذيالىالمقان.والفهموالمراسة

وصغيرةأخرةكامةبقيتمنطهةديمبباهبئرلحفرانسانيبذلهبجهدشبيه"والحياةألبربية

ثفلا!ةيهء!انهإتوقا"ولسنكولن"الملائكةنازكهـ،جمتلقداخرىمنطقةالوقتنفسفيوهناك،الحاجةءلىالفائضةبالآبارمإيئة

فكولن،2"عموعخط؟رضا!ء(لت،هذاانوا!واقع...لفبابناعنتخلفلوفماذ؟...ماءقطرةالىلي!اجةلانهاوتصرخالططتشكو

حضارةعلى19ءامساخطوهـ!وكوان،يطهرولكنه،يسمملاولسنونازك،القالرونذهبلووماذا؟العملءلىقادرانسانكلإلمهبل

فيوهـو،عميقمصويوؤراغالقيمفينق!!منؤيهامايلمح؟لغرب...لحاجة1علىالفائضةالابارمنطقةفيالجد،بةالابارلحفر،قادرة

هـ،وانسانجد،جدإبةحضارةالىويضطلعالغرب"يرثيانما"كن!بهبالاضافة؟لتفكرفيذازكطريقةعلىأؤهـم!الذيالاغراضهوهذاإن

.و؟ذا..ءروضوأكللىغ!-قىتفا؟لءنداخولفييكشسفالظاهويويماسه.وببتهابينيالمحددةالموضوغيةالظفاتالي

فان،وتظا!رادءا،منؤ!بمااف-صارثبراإثقفهينكل!فيعهناككاىماالعربيمةقىللقوميبالنسبةناركتصبحاندائمااتمنىكأتلقد

فيمخاصم!نواصعءاتبهوبل،المثقفينهؤلاءمنرردلمىظوكولنرتفلألقد:الانقليرقي*هـاكبةالاشلالحركهبالنم!ممبةوببياترسكانت

احتقارفيالحقىكلمعهاونازك...ءليهوسضطهللغربنقده؟لفكربم!التخظيمفيكبوبدوروؤ"م!وا!-عنطاقعلىوببيإترس

الحيشاةواص*ور؟روارتظا!روالغرورالادضاءءلىبسو!الذيناورفين،العالميةالاثراكميةالحركةاعللاممنباهراءإمافكانتالحركةلهبنء

صياتنابطلجدالطب!وىاليومهوالذي"العاديا(واطن"واحتقاروالذينالمساواةعنوابحثونالعادلونيذكروواالعدلطريقونجو

واا!عفياوا!لفيذركانسواءميدانهافيالاولوالمهاقحمواهبعندهاانسانةالىبحاجةنحنوكم...الاج!هاعيالظلميكرمون

!كانايوفيعدناالم-قفينونالمنوعهذا...الموظفينمهـاتبفياد!رر!يو!ن،القويمةرلحركةبالنسبةءشعابهبمملاتقومنازفي

الىيرتسهيلاهداو*ن...واإق(ومةوالازدراءتقارالاص.بستحقاخرمنالجهدهذايس!تفيدسوفبل،إقىالشعمواهبهاعلىالملمهي

وسبا"ةالاصلؤي!يبل،الن!سيو(ارضلل!عق!بدقرينةدائماالثقافةالجمالغريعرفلاكاتباسارتربدألقد...المواهبتلكويفيدموأممها

اإناسوالحياةيفيدالذيالارجمابيالمستوىالىوارتفاعهالانسا!رسا،قنعاكلمناؤشةفيالادبيالجمالهدايسغ!خدماليوموص،الادجمط

بلادنا.في.والمثقفين!لثقافةؤننمناهماوهؤ؟...وا!قائ!الارقامي!ستضدموهو،الجزائرمثكلةمثلالكبرىالانسانية

المنفاشوجاءالقاهرةالجمالاصبحلقدبل،جميلةمقالاتدلكمعولكنها،مقالاتهفيبكثرة

!!ملاز4،ارقار؟قىراجماوويربالنسبةكييرة.نأ.ئيريةقوةالمقلاتهذهفيأ
-----صص!س!ى*---

14 مطابععلى"طبعتفتكونالادبيالجمالمنجناحعلىاكاسقلوبالىبوضوحهاالقفة

و(بنشرالغللألمطباعةولر01العميقالحق!بقير،لانفالالممزوجةا!رفةمم!التيجه

219؟؟اورطفونبروتأ،المبمحهطاء!لمواط"ينتب.ر3انهاوقالفالمثقهيئنازكور(جمتلقد

--ت--ما-صحى-------!-صى-حمم---مىبما!نمولالهالممرالاالمبسطاءهؤلاءمناصرااننازكولتص!مقني
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ي!-ةء!5ء.!
وتضربلا،فيملاتدلأئهاضىتلهمثيهتمنار

يعصبةللحيالعظيمالنتمعبلكتبار

للحد.

العربلتيارءضوبنجرالسناإلمجدالمحداللنو،-

سما!عسودمالمالىور

*

اختضب.ترر:هابالمعجزاتبقعةيا

ل!بمنالمقدودالفدهـكالسنالك

.الفلب.للحزية...للتاريخيريخعلم

اعمربصسحهامااذاالدليايمصر

،

العذابقىقبضىفيجديدة4"قدب

السحابفبالمركوزلواؤكبهايزهو

للذث،ب،للسجن..جديدةقديسة

مبابوالثالحياةألساحةنارتظعم

الجوإبفثالدم..الفهـاءارضيانادبت

*

.الخبر.بقيىةرىالاثيرويفذف

أ،للاح!رألصيمت.جرحمى"ألئمثلكللماللكلشاتدو-لمال!!!ال!ا!صم-5

والقدرالموتيتحد!ظلحتان....للموت

.*.ص-..يدةاالحدائر(لصزبطلة- لمثمز!ادتعوامث!اء!و...دلا!ممويا.

ا!د.الخنففة!ىحدهـهدهلسمكهلا

وءودومن،نعمىمنالغدفيمالكل

الجىدودصبماوما،لهنصبومالكل

الوحبودعلىيوه،انترقتانلامتي

فودا)كووالجزاءرو،واترابك،انتيبم

..،.

الاملزهـوةالمربرالياسحطمانكا

الشعلللحالكالطريقعلكمااطفئتان

القالوتسخر،موكبيتمزقان

ا)بدلشعبيان..الجريح،جبلتمن

الملجزائريفيللتاريخيصرب
ه

العيسىسليمارحلب

"الادابدار"عنقرببايصدرالذي"مؤرقةرلائل"ديوانمن

..ببيروت

حى!55!نبلا !3
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.!-!صإنرصنأصغأمغومإإم-

نبكي،لناليومأنافي،*ألجزائرارضياصدركعلىكم

..."جميلللعرسفينندبلن،ز،فىوالاوراس..اوراسعلىكم

..ألجزأئرجمصلاتمن،مزيدايا!..جمبلهكم

..ألجزائرؤرأبين...اكاليليا!..جمصلةكم

!ا.،!ائركللسسحدولضعاراتلي!،وراساياالدهرعريسيا

..العذارىأحلامفارسيا

**،..عرلأوسالغيدفبلكيومكل

يد4.يالم!الشموس!هنام..هناعذارى

..عاممنذاختالقمةفيلك..صبيهشعناللقمةامس

..اخرياتتهفوالقمةوألى-،الانفاسلهفةفيلهالوحنماامس

.ال-لرما-تدانعنليإخى..وتحيهلسلاما..يديبالا

..بناسبلحقنأقسمنهن"،شعراالص،عددربهاوفرشنا

03"إ!اتاخوكل..هن..نديهومناديل..وورودا

..الجزأئرثوأرمبالىقبليها،21الحمرالقمةعروسيا"

..اهـ--!ؤراخادددفيهماقصلى..عربيهمجدياق!صة

...ضفائرمنوبقايا..الابيهاورلسبنتيااصعدي

...للاظافووجذورا"!صبيهكل..جميلةكلاوراسفدىيا

..القدمحتىلملأق!اياالغ!عنماخلفقبلي/..!..بكيف،كم..وبكينا

...-...تجفلمبدموعومضينا

..دماثارمن..إورديأربيعها!وق...ترتجفوقلوب

طمئنيهما:،أتينمانحنهاثم

،الغابر،تفيى،زاإس3!حىجشنا"...لنزفجديدرن

.،الامسزفافمنورودالسفحوءلى

..رلغاأجوف!ي،الوديانفى،أغانيواصداء..تذبللم

..ومقا"ر..وؤ-"س،..حيهـبىالارضيزرع1،اورأسياأضلاعكبين

بمشحائر،وللنح!ر..النحريمنع.!ترفزالتما

ما!الجزأئرافقفيكالحسبعالثهـوت7

سرورئ!اجمبلمة))الجزايريةللمناضلةالمفرنسيبناعقالبمناسبة*
....موسكو"بوبرفي-

!محيحم!؟3+عصص3

لا



حع-8رلآ8!هـ3
،تا-.قي-"!:.-..-!..؟"01".لم..ء.اا-01%.ز؟..!.-"--.آ.!1ه:./0؟-،علا.:+أاجه!أ!همبنبجي

-؟إ.-و-خ-3!،ت!ئميئئ!آاش!منئ!؟اقف-!ذاج!(-!س!ا!،.إ؟؟7ءةءا..ةأأ
!-طآبرأ-!ات.-.-.-إ....-ا-ا-:ة؟...ا+-:.ا0ء.-.001--......ء..-001ء.بر:،01،--%-خ

أ.ص!ع-ت----بم..+تر....ع-..-حمىا-د.!.ا.ه-؟ن!

بع!ناحالمجلجيشالفسيسيقاويلربعلافةهذبصبةلصوفينمامالمشباؤهدكثيراكنهءئك1!ما

اورمحتطيع.فلابهاالشاءر(نفعالكلماتهاخملال"!استشف-

ه!اكأوجدان!بةنبضةاوء"أمدة،وؤفةبربركزهالاددهدالصورالمتهضالمية."!!ررور!لاح!قلم

مسترسل.حادنعميفيضانهيو(نط

تتوثقلم،نزلى،1التيالا!ربرميةالارة!ل!فهاكعاعرالفوؤهـيكونمراو!ةطولبعد"الاداب"عددفيالمجتمعةالقصائدلهذهخلصت

!"لعل"لمكلمةا-تعمالهكتضرةفيالسعببهوهذاولعلبعهـ،ءراهأ؟جلكنثاتجماانكرو!ن.بليالجامهااياأطوياقي،ةالحيلنثر

ارنور،نحوطر،قهيتلصسبعدها!اكأنبرجدوالتىاكلمةاهذهاكهرذ!ا2،تغتنانبمعمدماالثعرحالة؟ناعللملاني،واتهيبه،لهادرافيموعدفي

..لثصصسكاالصاحيةالفصيدةهزهذقوجمود،؟لصحاذكأفنوروبيئبينيوتقطع،ومسائيصباحيءلي!ون

؟نعانعليللشاعر..ال!ودةاغنيةمالماوان،لا/وجلبرمملمرهقاكنتوقد.الاسبابكل،اليوميالعمل

عببها..شاعر!اتهنئةتشتحق،وأعذبهالقوميالشعراجملمنةء--دةافتجاناستطيعلنالياعلموانا،هظطوييرولا،الفن0جوعةلاإصد

رمالذيال!ضوسالهاف!بهامااجمل.بحقنفسلصيقة..فعلاروحءلمةث!،زمانمنساعةنجورهواضنشق،جن!بهوأرى،اقنغرفمقم

هؤاولك!.معهرحلقهفيا!ارىءيمنتولم،ا!ضعاعر4فييعنتارع!باةركامفيذلىكبعداصابعياضجوس،جنيهر(سءلىالقمقماس!

الفن.نفسهوالاسترسالجديرالادابشعرمنعيميسيطالعماانمنثقةعلىوكنت.وزبدها

الن!بالثصينالافالغجراءلفتوهافديسدولا،لايروجلىاوريدلكءنويق!لني،قلبيوإملأ،رأ!!عيديربان

بعودتهاصلطىعلىوخن.ظطجمهـويولا،يوضة

المغارمىنتاجوجبيمهشمرهيكلل!ح!تمكن!مالطحاللحيوازا،القاهرةص!بفليانيمنليلةاخروفي

الريراحينبئ-للأء،ارماري!ر!"،ور!اـبالقيوخوف!،المصسيوطول،التعبنسوة..ذأختهاالعنبنمئموة

الدافيءدهب!بهاكلت!،الثمممىلعابمنوحكنابعد،الادابلمثمعوجلست،!ببرمادمنفيهبقي"اعلى

خيممهله.تأجبلطول

..بالحواجمبر!متىسفعءلىنصبضاهاصاحااالثانيةبعدلاتعجمفمىالنقدنظرياتذار،كنتهولو،ناؤأداولست

نئتظرأينليعرفوالليل،الحازمةوالحدة،المتوفزوالنشاط،الباردالعقلمناخهالابئ

السهربجفنهيضيق.حتىحولنالمجسمهـرقصائدالصدداسعفتنياحدىفا!معا.اعصابيو(رخىلهسدوارخىقدالان

المطرتحئانهمن،الغيبعروفىمنوبرشجدرولله،درهافلله،شهراالارضفوفىجناحيورفعت،غلابةبمشوة

تجلبلم؟لبحصرياحلا.لروىالذي،الفاترالخلاءذلكالىبيوهبطت،عجزتوان،قائلها

غيمهالفوىبعداتا،حرفاحرؤ،رصفهاعنةائلهااغنىكانفهلا،جوعيسدولا،ظطفيه

الخ..تحلبولمالتنوعو(لتوة،اصلفهالذيالموعدعلىاللهوليسامحه،بيظبيتاودكها

.!ندمعحوةانظا-ت

(لسهر!علىمص-!يالقصيدةهذهكانتلل!ر...عنبسم!مالأي

"مجا!دالمن!عمعبدمجاهداللشاعر..يةاكااوم!بتنفاءودة"الصوفىالباسطعبدللشاعر..الطبول

وقد."فن.اعيضرلال!بع،بخاصة،(لالم%،دونشيد،اوةالت9أنشكلاافريقيةسصسىنه،اللأهثالحارنغم!االقصميدةهدهفيماكىاد

هـقونظلمه،الض،لدال!ضبداس!نببحطءفيم!المنععبدمجاهـ!اكعصاعروؤقىكمانفهاءولالقصههـةوتلتف،ولهي!اناراالارضسفحءلىقلقى

علىارحاصرةوا!-ايم،طشأعراليومبةاةالحباطارالىال!وراتياطارءالقياروث:ءقىالاشجارتلكبابوابهاوقفت،نمامضةاسضوائيةغابةتا!مف

.القرونكنز9-صيانتاعربرهـ13ءالاولىالقراءةعندوتحس.الشاعراليهااشار

كا:قولهيرعجبنيلمولم!نضيقةفرجةلكتفتحقدالمثانيةالقر؟ءةولكن،معاوالفاظه،نغمهاختيار

فضةمنبرجاحول!سأبني؟لسوركنتانبماوت!!،بيتاببتاالقصيدةابياتفيهالتلمس،الشجوجذوعبين

:يقولانوالمعقول.تبضءنورا،هاوماروحمنفيها

فضةمنسوراحولكسابني؟لبرجكنتانرلقية،2الاذاهدالمشوصهففيالطازجةالقصيلاةصورمنبكثيرأعجبت

علوث!ناجىللشاعر..المد؟ضةطريق-الشاعروليعذرني-ولكني.وهدوئهاالمشاهدهذهثورةتتبعونجي

اشبهف!،2غاديررلؤ(لوبين،القصدةهدهيينرأييئفيصلةلابينهربطقدبانهاحسلم،الانا!ريقيان3سابانهعلميرغمأبغ
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هلىاالمجدلميمةمريم"نيقفلا؟لميثولوجيايمستعالبنالذيالمتماعران،الدينيةوالافكارالاساطيرمنمحورءيتخذ،للانسانيةرثاءتكونبان

نااذ،الاولالسطر"خاطىءهنا"هب"اسمنعمالانكما.الموقفالساذجال!فلسفبمحاولهمشوبايمانرائحةمنهوكفوح

اث(ءكريقولانا،فساالافضلوكان.انئاهبلا"هبنا"والصمواب:الشاعريقولحينفمثلا

لا،الدنيارثاءسياقفيلانه"الجائعينمنبدلا..الميتيناطفا&:))-مواسمالتائهينمعطيو؟-الضياءعمود-المدلجينواهب؟ربفيا

جوعهاءنالتحدثالطر-و-قنشعابفيوهاديهـم-للمتأبينالصبرورامالح-وسلوىمن

رضماجلبلةللشاعرةالقاهرةتناممحندما-الذليلمةالقلوبهذيلتنصر-الاكثرينإ،هازمتباركت-الطويلة

و(رهاؤ!ا،.نع؟اشصدوصورها،القوافيمتعبة،ساذجةؤصيدةوأؤوىاشد-الصالحينابثاءكوتجعل

"ب،ءأرضينا"النورمنبعالتئمياطبنتصبحكيفبحقكنبئنىوالاوخاصة،القرانبأنفاأرالانسانيحسالىهـفي"ةالادعيةهذهكلبعد

."السويةوالدروب"ثمالشاء-رمايلبثثم،بدرغزوةالذهنتنردعييالأالاخيرةالصورةفي

علىالقطبوالصقيعاكلج"اور.اعرةنظرؤيالحبيجعلكيفوتأمل:المأولالىشبان

افريقية.نارالشمالبى-دليلدونالارضفيونضرب-الثقيلالعذابصليبنجر

قولهافيالعكسيةالر؟ىمعنىوماعراهجياع-اذناهفيهنانحن:تباركت

عكسية!رىوكم،كحياةوموت،كموتبهاحياةكمالصورهذهوجميع،اسوائيليةوالثائية،مسيحيةالاولىوالصورة

ءمرانمحمدللشاعروداءلىامطار.وصدقهالشعررنبينينقصها،فعلادينيةادعيةكأنها

لعملاقجعلمثلما،4المعنوابالاحالأتالشاعركلفلمولا،طيبةقص*!ةايتناولوانمناصعب،الدإنياثاو(فيبالميثولوجياوالاستعانة

جعلهحتىالشريرءأد/خةالهصورةتتبعومثلما،مبحوحاضوءاالاعصارطريقاالشعاعراليهايروضانتستحقولكنها،اليدوضعبمجردالشاعر

دمها،منيعب*ئم،المدوئةاشلاءعلى!اقيه/مدثم،الاوحالفي/توض،المتصوفالبتولموقفالميثولوجياهذهمنوقفوان،وعراثقافيا

!لملفزعيا...حرائبهافيويرقصعنالنظربغض،باللهالانسانلعلاقةاجماي!صورةبهاضىيرآلذي/

واقلب!.أطة؟كثريكونانحاوللوالقصيدةهدءشاعرانظنيوفي..الاديانكتباوردتهماكلتفامل

القلب.الىواوربازهىالقهصيدةلكانتشاعربة:الشاعرقولانظر

المعدم،الفقيروانا،مئتمونيفقد،الشعراءرؤقتيلكموشكراممرانس!وتناكلوهب-العصاهلوطقومانناهب:تباركت

والماسى.الذهبمناجمفيساعةالجائعبن-اطفالناذنبؤماابى/نة-اجسادوونبالا!لم-لشعشعالمجدية

ووجمورعبدصلاحالقاهرة.الوالدينحصرمليضرسهم

حأرأسا:أسدأر

-8،ممءلؤوساف!لرارصمات

م!

كاء!حتوبلالهمن

الررارمميفالدك!هورومعتو(هااطأرها،القوم!بةعلا

عفلقم!تصيل-التقدميةالقوميةمعالمع!

الدوري1العزيزعبدالدكتورا!مربي!للقوميمةالتأريخيةالجذورعلا

الكسمبديعفيالقوميةالصعبعةالان!مانيظلصعيعمةعلا

فرحاليألسوالتاريخالعربيةالقومية*

السمأعيلصدفيالجزإئرثورةمبأديءفي*

والنشر.للطباعةالطليعةدار7فى.ل-01:النسخةبرمن
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الشعباظروفبعثتها،العشرينالقرنفيالصبيللشعب)بخنماعية..

ة(اك!لعر/فهبملساهـذنلغزبر)،وممحاجبزضسلمنالوالعصرمعيتهحتىإفيلعرس-..لمحرلا!1.ل

خلا!دائمانفسهاعنوعبرت،عروبتناقممفديمةالعريبةالقوميةفماصساليمان:بقلم

القوميةمان،وا!زمنةلاالظروفحسب،متعددةبصورةالعربيالتاريخ

وحركة،فر!!ةصورةتعتبر،الراءـخةاجيالنافينعرفهااتى،العربيةصوراقربلقصص4نقدكانوربما.قصةكاتب؟أ.سي،وهبمفي

لنضمنلانها،السابقةوحركالهاالعربيةالقوميةصورلكل،هـكايرةالابحاتعلىالتعليقمغامرةثخوضذ"لكومع.اهتماماقهالى،البحث

وحتى.لعرجمب4الشعبتطوربحكم/أساسياتغيرادائمايخرتاهـرافا،الحقيق!المنافذامنكنفذخوهوبحثلمآلادابمن؟لماضيالعثدففي

وتصبح،ا،لدائمةصقنناهي،العروبةتصبح،هذهالنظروجهةمع:وهو،منعفةعايةلمحراسة6تناقض!صلهفيأ،لعربياالوأقعأحركهلدراسة

العربكيانهيالعروبةوتصبح.لاالمتغيرةصقنناهيالعربيةارموميةإصارية""ايضاوء.هلساغالب/للالننأد"والتقدمالتراثمشكلة)ة

ويصبح.المتجددةالاجصماءيةحرءضهمهيالعربيةوالقومبة،وصبازهم!بما؟لعربيةالقوميهفهمفمشكلة،الممتاىءقر!ءتهاجعلتني.لطيفة

المتجددة،العربحركةهى،العروبه:التعبيريالاصطلاحي(لمدلولمنمسكةالان1،افوو،المضئيؤالفكرية1مشكلنااحدىالواقعفي

تنفصلانيمكنلاوالحركأ.وحياتهمو!دهموجول!مءلىورالاظصاحبه-ا*كةظ.وك*نح!انثم،العالممسرحعلىالساعةمشكل

السطحية.اوالعمقمنحظهاكانمهما،عقيدةعن.ابداوالئبأة"العربيةالقوروقي"عن،وبمقا!ا(لحواريةبهذهتمثل-الحوارية

العربية"لالقومية:مقالهافي(ستخدمتقدالملالكةشازرالافسةولكن."لعربيةالقوميةفهمفيرومالسياتياراتمثل،قبلاايلادأبنشرتهالذي

العربمة"القومية"و،أ،العروبة":تعبيرياستخدمت.."وارب؟!اتس،مرةلاول،المغامرةقبلت،بالذاتالسثبينولهذين

بانها:(لعربيةالقوميةتصفراحتولىلهذا.واحدلمدلولكمترادفبين...الاداب

قلوبثفيتنمو":انها2و،"لابنائهاالبقعةهذءتمنحهااليالعفة"ر!-نهـن"واونكونالعربيةالقومية":حواريةعلىالمتعليق

..ص....،..،اللكات!ة"الحي!؟واالعربيةالقومية"مقالا.ليهانضملمما،مجديا
كما*سماليةالحياه،كعسهاالحي!؟".والها"وعي!اعنبمعرل

يعنبيذلكوأن،"العالممنلاا!وهوبةالخصبةالبقعةهذهفي!لى.(لبابهذافيعليهالنقاشرجاء*ستاذوتعليق

ونتطبع،لهونخضعنحملهانمنبنامهربلاكياننافيارث":اذ!ا،خاطئاطريقااظتاقدبينهمادارق/التيالمنأقشةان،؟متقاريوفي

وبيثية،وراـثيةخصاءلصمنفيناعامجموع":اكاذلك،"بالمطلوبةالروحفقدتوبالتاني،"الفكريةالمناقشاتتقاليدفقم!كما

،"والجسبموالعقبمالنفسيومموينناالعاطفيلبنائناالحقةوازوصةكقضيةجماهيريةحساسةقضيةمناقشهليخاصة،؟لفكرلحربة

لاننامطلوبةفهي،ضرورةمنللحياةما":للقوية.ان،ايضاويعنيهـ!ها"لزميلينابينالمناقشةطرحتفقدهذاومع.العريبة6لقومية

هـ!فا!رك*نسةذكرتهمااخرا(لى.."بددنهاإنعيشإننستطيعلا:لمثي:لاصطلاحيالممئىتحديدقضيةهيعندياخطرها،هامةقضايا

لو:ملحوظة).ليها5الحاجتناومبررات،أ/لعربيةلقوميتناصف!..االعربيةوالقومية.العروبة

لتبريرمطلقاسببهناككان11،العربيةالقوميةضات!هذهكاشتالثر!ليخاصأ!وميا.ليارا8.هنالثانئلاحروأنأ،سنواتمنذ

محتاجينئكونكيفهـ.ثم..انفسنانحن،آنئذلانهأ،اليهااساجةاتارهذ(صف(تومن."العربيةالقوميةفهمفيالصوفيالغزني

لتفرقه5ضموءلي-وبدهي.(؟عقيدةاوحركة-كلونولا(القويةالىإالتيا؟هذ؟صفاتومن."(العربيةالقوميةفهملي.الصوفيالغربي1

الصفاتهذءان-"العربيةالقومية"و،"لأالمروبة":مدلونيبين؟لعروبقيمفهومجميئالواضحوالصط،العاطفيةوا،(لمبالغة:1ضحة(لو

وان.العربيةالقومبةلاالعروبةصفاتهي،نازكذكرتهااكيكشعا:كعربية،لقوببةبينوالخلطبلبةالعربية،القوميةومفهوم

إلعروبة.صفاتعنبدورهاتصبحالثلاثمبرراتهاالصظتهذء(قا!وافمحإومن.جي4يوايدكمصطلحوبيئهاجماهيري

اللفظين،بينالخلطهذالاحظ،النقاشرجاءالاستاذ/أنولو(ذا(لعربيةالقوميةبقضيةبالغاضررأتلحق،والفكرالبحثمجالفي

،"واالحي!العروبة":هو"*ولنا!ركمقوعنوأنان*ترعلىلاكتشضبهاكصعدإقمنبدلا""؟لشعارحدودعندالعربيةبالقوميةتقفانها

ناينبغيكانالمقالهذافيولىدتالتي"؟لعربيةالقومية":كلماتوأنا(!ربيهلاجيالئامتجددةاجتماعيةكحركة،*يديولوجيةمستوىالى

..إ(العربيةشخصيتنا"،"لأالعرب"،"العروبة1":دكلماتتستبولعبس،تقد،المعليقهذامهادفياشرتا!لمائا.ركو*ئسة.الحاضرة

ومحاسبته.لن!ركمناقشتهمنكثرالىرجاءاضطرلماواذن..الخالعوببةالقومية"وبحوابىبتها،"اةوالحبالعربيةالقومية"لمقالها

مهادفيارعئدمارجاءيدفي.الملاحظةهذهمفتاحكانو.لقد.لهاانواحسب.تعبيرخير-الغزلىالتهار-هذاعن،"والمتشككون

اولا،الشيءتسميةهو،سادتريقولكما،المفكردور"ان:تعليقه.الغزبرالتيارهذاعنرويدةاشياءيدرولىجاءا*ستاذ

وتجعلهالشيء1هذاتوجدالشيءوتسمية.؟الفكرلناتوحىاللغةلانبينبألتفريقابادرا.البدهمنذتعليقيفيواضحة*هوركونولبر

حيمةإخطاءالىتؤدي،مللاشياءالخاطئةالتسميةاقانولذلك.حقيقة:هـكا،اعتقدكما،فالعروبة"العربيةالقومية"و"العروبة"ءدلول

."حيثتاعلىتنعكسالى،و؟لخليج؟لمحيطبينالقاطنةوالجمارو،وهووأنت/انا:انتما؟فا

مسماا!ة،االخلطهد؟نتيجةاصبحت،/العربيةالقوميةقضيةولانوخروفازمنةوعبر،التجنسانتماءلاو!ئياانتماء،العوبيوطئنا

ب.!التفريقفيحيرتهامنبسبب،ن!ركللشاعرةبالئسيةعاطفيةا،لعربيهحركتنا!جتماعيةهي،!اعتقدكما،العربيةوالقومية.مشتركة

لكي،*رضبهكعبد*فكارمنمهاداوضعت،العربيةوالقوميةالعروبةالوحعق:هدفينليوكبلورت،؟لعشرينالقرن9لعمطمعتفجرتالتي

قبيل:من(العربية؟لألقوميةوجعلت.(لعربيةللقوميةتعريفكل*رفضوتعني،موحدبهباق!التجمعتعنيالحركةوهذه.والحرية،العربية.

جعلتائهااي."لجم!4"و"الغيب"و"الروح"و"(لله"وتعني،كشعب.لناوالعسريوا*قتصاديوالسياسيالفكريالتحرر

المنطقحدودعنتئدالتيالمطلقةألالفاظق!لمةمنالعربيةالقومية0حركهالعربيةالقوميةدامتوما.وطاقاشابمقدر،أتناو*ستقلالالرخاء



الاقل،على،العنواىهدامثلرلمجدالا."افنفككونوا!ربهلآالقو!ية"نازكحملمتوعند"،.بيناكماالخلأواضحةمحاولةوهي.الوضعي

قومسافيالموضوعيالعلميالتفكيريحاولمنلكل،اخرفكريماارهابااالتعريفشات"على"والحياةالعربيةالقومية"لمقالذاكمهادهافي

حواريتمس،تكون.والا.؟للتعريفاخضاعهايحاولمنولكل،العربية!.!البحثان":تؤكدراحت"كلهاللاشياءالواضحةالشاملة

باشصدإءالادابقراءيذكرالضمنيالاشنعداءمننوعاالعنوانبهذابأنهفيهاالفكريصفالتىاوربامن،الغربمنجاءناقدالتعريفات

وهى،حو؟ريتهافيبقولهافقطنازكاذكرهئاانني..؟بدورلعلىاخر؟لطبيعةركبتهاالتيالمضمئةالبصبرةيرتحسسانءظقاصر،متشكك

العربية.القوميةمنالانسانيالجانبهوميدانيان":نفسهاعنتدافعروحانيةمننملك"العربيالشرقفيانناتؤكدوراحت،"الانسانفي

والسياسية،الاقتصادية(العربيةللقوميةبالطبع)المةاهجتخطيطوامامبهورينخاشعيننقفيجعلناماالايمانونقاوةالعاطفةوغزارة؟لطبع

ابر،بذلكاذكرها."الادباءواجبلاالمختصينواجبعقيدتيفيفهو،المبهـمالانسانييهاننااعماقفيذلكن13سوأء،والمجهـولالغيبامام

همال!ذين،"المتشككون"وقولهااماملوجهوجهاقولهااضعهـنالطكيدينهذينعلىنيتعليقولا."كلهالكبيرالكونفيام

ويحاولون،العربيةالقوميةفييفكرونالذينهؤلاء،عندها،بالضرورةفثي،بالمثقفينالخامةالفقرةالىاشيرانسوى،والشرقالغرب

فيللعرباجتماعبةكحركة،والعقائديرةوالتعريفللوضوحاخضاعها."والتقدمالتراثمشكلة"عنالادابمنالماضيبالعددالمنشورالبحث

لاحساسالشاعرةاستغلالاتتصيدفيامضياناحبولست.عصرنااليائسةالمحاولات،ذاكرتيالىيعيدنازكمقالفيالفكريالمهادهذاان

يمكنما(كثروما-المناقتذةعندالعربيةالقوميةفسألةفيالجماهيرنازكتحدثتكماطوبلاوتحدثوا،والنتقدمالتراثمشكلةصرعتهملكعاب

يواجههاانرجاءوعلى،موضوعيةغيرئلمسافهذه-اصطياده،الغربوشكوكاتنرقيواي!ان.والغربالشرقبينالفرقعن

دارو*ءما،الانمنتهيةتعتبركلهالهالشاناعتقداننيعلى.بشجاعةللمئنكلأكأواضحةصوركلهاوهي...اثصرقيةوالحكمة،المضيئةوالمبصبرة

موومنحت!-ا،العروبةبمعنىالعربيةالقوميةاستخدمتقدشاعرتنا..اليوم.حتىمثقفيتامنعدداتطحنالتي

ناحواربتهافيذكرتقدشاعرتنادامتوما،صفاتمنلهاهـار،لعبارةتذكرنيفهي،"والمتشككونالعربيةالقومية))حواريةاما

موضوعية":هي"والحياةا!عربيةالقومية"مقالهافيموضوعيظ."ج!وابايحرفاعمفحمارداالشاعرعليهورد":التاليةالقديمة

الوحيدةالموضوعيةان"و"مثلالحبببتهقصيدةيكتبالذيالعاتنقهذءفيالاقنابمهو(ينولكن.ا!خمالنوعهذامننازكيةوحوا!

ودلك،عاطفيةموضولمجبةهي؟لعربيةالقوميةيتناولمقالفيالممكنةايوحيدةوالثمرةبر،للعقلالشرعيالابنهوالذيالاقناع./الدوارية

سيافىبالعرببةالقوميةسياقانذلك..بقالانيمكنما؟ؤصييعفني،"اان؟منافشاتهمفي،المثقفونبهيتخاطبوالهـذي،الفكرلحرية

القوهـ-كأمنالانسانيالجانبهوميدانيان))..و"فكرسياقنفسفيبعقلهاتتمددشاعرتنا-نازكانهوالحواريةهذهفي،كمعلق

اتجهلااننيالنقاشرجاءالاستاذوليثق":ؤوالاوايضا"الغربيةالذبمب،كمصطلحينالعربيةوللقوميةللعروبةالمختلطالمشوش(لفهم

ارمئيمااقصيان"..و"العربي"اثعقفلم)الىالمقالاتهذهفيتقولفهي."والحعاةالعربيةالقومية"عنمقالهاكننالبدءمئذلمسكاه

الىالمؤمنصوتناوصلان..والحياةالعربيةا!قوميةبحثمنا!يهاعتباركعلىاخنجاجيلأاسجلا!نياسمح":لرجاءحواريتهافي

..."البسيطا!ربيالانسانقلبالىبهاوينزل،قيمتهامنيقللذلكان.(عقيدة)العربيةالقومية

وال!نقدمالىشراثمشكلةتستبورانالسهلمنانذلك.المتبدلةالعارضةالاشياءمستوى

العربي،مجونمممثلمهاب:8يع!بحتى،رحىشقاواللةائبكأالاددواجظاهرةوالئىو،والاهواء،للثقاقاتتخضعالعقائد.وليلةيومبينالعقائد

المؤكدومن.والمعامرةالتقدممنحظاالاكثرالعربيةمجتمعاتناوخامةوليمستوتجيءتروحو!ب،اصيلةلامكتسبةانها./للانسانلىا!فكري

عرالازرواجفهذا.والتقدمالتراثاردواجهولواجالالىانواع؟خطرا!القوميةمنبدلاالعروبة0كلمةاستخداملاحظاالعروبةواما.ثابتة

تصعدمجتمعكلخطىدائمايرا!قانهاذ،؟لعربيمجتمعنامحلىمقصور(نولاينزعهاانالانسانيستطيعلاجبريةفضيلةفهي(هناالعربية

الازدواجفهو،ولهذا.اخرعصرحضاهـةوتنحدرعصرحضارةفيه."نفسهووجودنادعنافقدنااذاالانفقدماولن،إنحن(نها.يقاومها

؟لحل.هذاخلالالاصرىالازدواجاتحلهءاىزخوؤفالذيارئيما،اجتماعيةكحركة،لعربيةاالقومية.ان،فبلمنقلتكما،وباعتقادي

علفايعرضهاالتيالهامةالقضية!ي"وارننق!مالتراثمشكلة"ووليدةالقومياتبأنالاعتر(فرفضتااذا.دوماالمتجددةالعروبةعقيدق

ظواهرهاعلىوألامثلةبالشواهدعرضهخلالمدللا،هلساغالب"الاستاذوأذ!.العالمدولفيارراسمانيلىالعصربمح!منذ،ايحديثةالعصور

متعارضتينحضارتين":الكاتبعتديعنيانوالتقدموالتراث.المتعددةالقومبف!بأن،ناذكشاعرتنااليهتنته!؟لذي.التياريقولكماسلمنا

وخرو،الجماهيراجتذاب"فيننجحولكي"مجتمعنافيمعاتعيشان.متعددةوبصور،الزمنقديممنالعروبةمسرحعلىبرزتقدالعربية

الجوانببعضتأكيد"الىنلجأ،التقدمحضاهـةالى"واسعتأكيدحواريةفيوالافحامالاقناعمسألةالىاعودألاحكامباطلاقاوهمولكيلا

مننكثيراليهيلحأاسلوبهو".و."ألابخهاعيالتراثفيالمتخلفةهـنبسءب،المفرمة،الضطابمةردودهامنواحدامنهاواتصبرر.نازك

كثيراهنالكانالواقع"وفي."للسيطرةميسورسبيللانه،القادةايالى":؟لى؟،ليرجاعقتعلبفيسوالفمجرد.وعاطديتهاهاتبريرعدم

تختلطلماذا،الجماهيرعلىفرضهايسهللاالتيالتقدمجوانبمنادبهبسلاحمزوداالسياسيالفكرميدانيدخلاناللاديبيصحمدى

،؟لاتجاههذامثل"ولكن."التراثهذامناساسعلىوتقدمبتراثهاومظهو":قائلةتجيبفاذكجعلكهذاسؤالمجرد.."؟فحسب

"فيالتعقيدشديدةمشحليخلق،الانتصاراتبعضيحققكانوانفبوصص،عليهويدسالقارىء!ستغفلانه،السؤالهذافيالارهاب

بعضوتحارب،التقرممدلوليطمسانيحدثانهأي،البعيدالمدى،والبداهةالوضوحمنهيالسياسيبلملفكر..جهليمسالةاناليه

تتقبءاناجلمنترافقهانيجبالتيوالاخلاقيةالفكريةالجوانبألاد؟ءحولعاملسؤاليخضعلانقابلةقورالااصبحتالمسالةانبحيث

ابعداالىواضحهالظاهرةهذه"و"بسرعةالتقدمهذاالجماهيرهذهولدنى."..علمدونالسياسي(لفكرميدانعلىيتطفلونالذين

الحيا؟مجلاتمنمجالكلفينتبينهاحيث،(لعربيعالمذافيمدى،لأقآفيفكرياارهاباعندهااملسوالهذامثلكاناذا،هناشاعرتنااسال

-66الصف!ةعلىكهتمة-موهولملحواريتهاوضعتهائذيالعنوانعلىنصقهاانيمكنصفة



ادلعبهيشترحعلىمن!حولمهاترسمحاتبكبملهـاببنفهي.بهاسهامثلئلعبطفلتنالم!صصسءا

معنىيتمثلانيجبالذيالجيلىهذاينتظرلماكبيررمزألىالقصة..

دعبه.فيخىالنضاللئجا5ابوالمعاطىأيومحمد:بملم

؟اليهودبهااقتلأاناقدرهلبابا-"

"!تقدرينىابايانعم-يمفنمااهفهامتعددةبعواملتتأثرالادبيللعملالقارىءاستجابة

فيالبطولهكانتاذاولكن.القصةفيألاجتماعيالمغزىهووهذاقادراالادبيالعمليكونان-أي"الادبيالعملخصوبة"نسميهان

ثمنهيكونقدمريرصراعبطولةصبعحن!انهارارماامراذ(ت!لمحدعلىقارىء(كماقدرةمعوتمتدتتنوعمختلفةباستجاباتيوحى،انعلى

..؟الابوينمشاعرفيخاصةرائعهومابقصرمروعاامراتصبحفانهاالموتانفكه!ازوهاتبنجحاذاالقدلىةهذهالادبيلل!ملوتتحقق،الاستيحاء

الابقطعهالذيالابوينصمتالقارىءبهيفسرن11يمكنماوهذاالمليحرهـهذ(اناي"الموضوعيةوهم"اسميهماعملهعلىيضفي

جديد"بطلةستكون))العبارةبهذهبالطفلاشبهلعملاهذاويصبحمنهاجزءاالبه!1فيكانالتيذاتهمن

..!..القصةفيالانسانيالمغزىهووهذاعنمنفصلاالنموعلىالخاصةوقدرتهالنسبي.استقلالهلهالوليد

قلانالاطلاالقصةعلىتانضجشخصياووـكا"ر.ائمه"وشخصيةهذيئمنالموروثة؟لخصائصالوقتذاتفييحملكانوان،بويه

السلوكهذااهارسمهاالتيالهءورةكانتوانها3سلوخلالمنرسمت.الابرين

الابوانيرإهاالتيالصورةعنجوانبهابعضفينطويوجهةمنتختلفالخاصصةخبرتهينقل"الكاتبانأيذاتيا9يبدالادببمالعملكاناذاوا

لاماابنهما0فييريانالعادةفيفالابوانجذاظبيعيامرذاتهحدفيوهذاجزءاوجعلهاالاخرينذواتالىنقلهافيينجحلنفانههواحسهاكما

.الناسأيرلأاءباصءراممطالبفهو،الموضوءيةمنجمممرءلىالاالشخصيةتجاربهممن

تصوراتخلالمنمنهاكئيرةجوانبءرةتفقدالابشخصية؟ماللمجتمىعالاجتماعيةالحياةومنطقلشخصياتهالنفسيةالحياةمنطق

القصة1فيشخصيةباعتبارهاحقهاومن.والحاضراضي111فيلحياتهاالامشيءفيل3/خحتارالكا.نبكانلماولكن.الشخصبتهذهميهتحياالذي

تريد.التيبالطريقةالابصورةترسمانا-رىشخصيةتتصور!تهآترت،لهاءفيخفيعودا!تىالقيودهذهخىيختار،الادبيعمله

بهذهتعرضهاحين-راينافي-ءتخطىللقصةراويةبصفتهاولكنها((الموضوعيةوهم"اسميهماويتحقق"الموضوعيةوهم"التسمية

انهالرككثت"(لقارىءتقنعانابدايمكنلااتيا!تقريريةالطريقةومنطقالنفجة1الحياةمنطقاحترامضرورةمناليهاشرتانسبقبما

المسؤولياثتحملفيوجدطاقةكليبذلونالذين2القلائلالرجالمن،الكاتتيطلقهاهـامةاح!،نمطريقهـنلاهيسلوك!ا

عادتالحكمبهذاالقارىءتقنعاندت.ار،1واذا"عاتقهمعلىتلقىلتي2حرب-4القادىءيسهلمبالذياكقريرارحاحوبعنبالبعدوب!"،ني

سماعنطويلايبحثبأنلأالشديداهتمامهمصدرذلك؟ليس"تقولفيحراالقارىء.إءصبحالابطال-اوكمنصوربرمرضواسهبداله

ن("إ!"نضاليسميهانبولدرزق.لوعازماكان.يولدانقبللولدهدالان،ؤضيامشروعةغيربطررقةالكاتبتدخلوبامصناع،تفسيرها

تسلبالفافلة(لكا.نبةان"لالنظطابعيحملالحياةفيمس!كهمنكشيراقيودلعيرتخضعالاايجبالتيالقادىءحريةعلىآخراعتداءالتدخل

هذهمثلعليهتفرضحينالشخصيةإفهـمفيتماماحريتهالقارىء.الفنيالعمل

السلوكلهذاسريعةبلمساتالعناراتهذهاستبدلتانهاولوالاحكامالعىلفيصبح"الادبيالعملخصوبة"تحققالاشياءهذهوجميع

الشخص"بهذءاقتناعااكثر"لقارىءلكانالنضالطابعيحملعالذيانبمقدورهيصبحبلالخاصةالكاتبتجربةئقلعلىقادرافقطبيس

(الحمودتجوزربمابل...الفاضلةالكاتبةتأكيداتالىصاجةودونماعلىقارىءايقدرةمعتمتداخرىبأشياءليوحىالتجربةهذهيتجاوز

بالنسبةفعلاحدثماوهذا...الشخصيةلهذههيذهنهافيالتيلفسميهنفسهاالحياةمنقط!ةوكلئهويصبحوالاستيحاءالفهم

فسرتفلقد"سلوكوالصمت"القصةنهايةفيالابلصمتلتفسيريإذ،كماالتفسيراتبمختلفالناسمدلحلى(قدرتهانغسولمحيهخصوبتها

با!س!ب!ءابنتهعلىمخاوفمنالابيعانيبمايوحىبأنهالصمتهذا؟نبمقدوركويصبح.نفسهاالجي(ة،اقناعمقنعاكالههذابعديصنح

.يعيشوالكيابطالايكلنواانفيهالن(سعلىيجبالذيالمستقبللهذا!..ترفضهانابداتستطيعلاولكنكتسخط؟وعنهترضى

!اسببدتلميذرينكماولكنه-نلابذصفيالمعنىهذا؟ءطولاوقد-منالماضيالعددقصص؟لىمنهاسانظر.التيالزاويةباختصارهذه

مجموعةالقصةأفي،الشخصيةتكونحين؟الشبخصيةلخصوبةمظهر.ادريرسىمذرجيءازدة!لسيدة((ةجديدبطلة))الاولىالقصة.الاداب

!../الاحكاممنمجموعةلاالسلوكمنعامهامنتصففي"رائده"اسمهاطفلةالقصةهذهفيالجديدةوالبطلة

الابشخصيةمننضجااكثركانتفقدالقصةفيالامشخصية(ما...بطلةلكونلانيعدوواحياتهامسرحعلىشيءكلولكنالثالث

الشخصيةهذهاعماقفيتعرصوهيا!-وفيقذروةا!*اتبكأرإغتولقدالجيلدلكرمزتكونانيريدها"الذيابوهاإ..بةالواعدةشخصيتها

الشعورهذاالصغيرةابنتهامنالغيرة1شعورحتىالمشاءرادقلتبرز..."الصاروطريقنافيجديدادرباسيشقالذيالفتياتمنالجديد

افىقبلنفسهاسطحعلىيطفوان؟لكاتبةلهسمحتالذي(لانساني"بهاتحلمالتيائدهالراتكونانعلىساعينك"لابيهاتقولالتيامها

!...لابنتها"الكبيرحبهابحرفيفيغرقيعوداتبالطفلةهذهقدرمنجزءايمثلانتلكباحلامهـما(بواهاكانواذا

ربر،فتحيللاستاذ"حرام؟"الثانيةالقصةالىانتقلنافاذاالذيالكبيرالمجتمعظروففان.بطاة!كلونلكي)الظروفلهاتمهد

ثخصيتينالت!قاءمنتشمأانيمكناتياا"فارقةته-وروجدناهاقدريمثلوربماكلهقدرهايمثلوالذي"رائدة"طفلتنافيهتنف

مسطحة،ؤدمصاحبالاولاـ:تمامينمختلفتطبؤينالىت:*مبان!لىالتيالبطولةنوعليحدد"لاخرهويتدخلاليهتئتميالذيالجيل
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لألفنعناألفأضلألكاتبأتيعهأألتيالفنيةأل!نريقةولكنصحيحاذأته.انهـقدمهذهتلائمالتيألاحذيئصنعديشهرةصاحبوالثاتي

...تقولهكانتانوابذلكطفلتهالاغلاقالمحكمةابوابهاخلفتضمفاخرةعربةيركبالاول

هذهلمثلالنفسيةالحياةمنطقمعيتلاءملا.المطفلةالاخيرفالسلوكالئصارىحارةفييعملوالثاننآنيةداخلوردةتشبهالتبم،لجميلة

الذفطللمجتمعالاجتماعيةلاالحياةمنطقمعيتلاءملالمانهكماالطفلةكلماوتتعقبهالدكانتئدةخروقمنتتساؤطالناريةالشمسوبقع

اليه.تنتسبكانالذيحمودهطفلهجوارهوالىاليسارالىاواليمينالىرأسهحرك

تشاهدحينالطفلةهذهبهتشعرانيمكئالذيالطبيعيفالشعورالشفاوةهذهبهانتهتوقدبشقاوتهالنصارىحارةيملألحطاتمنذ

بملابسهمالفاخرةعربتهاحوليلتفونالنصارىحارةمنالاطفالاغنرات.والدهبجوارينكيفجلسقدمهاصبغ0ادمياجرح"الى

الشعور1..هـوبالم!شةالفضولمنهايختلطالتبموعيونهمالقنرةيصورةصنعهتموقدالحذاءشاهدحيننفسهيصدقلاالاول

لااةنكماشيشعرالعالىمفيطفلفأيالداخليبالزهووربمابالانكماشوسوءالعرباولادعنالسابقةفكرتهمعتتلاءملاوفريدةكاملة

منبيئتهمستوى!كانتولوحتىبيئتهيخربيئةثقنفسهيجدحين.معاملتهم

نااما...فيهاليندم!قصيرغروقتالىويفناجالاجتماعيةالناحيةبعلاجليسرعكاملةجنيهاتاربعةفيطلببذلكالزهويرملأهوالثاني

ععهم"والجريالنزول1فيالرغنةتأكلهاكانت"تقولكماشعورهايكون.الجريحولد.

الشعورذلكتبررانتحاولوحين...ابداعليهاوافقكلامافهذا،يحم!غريباشيئاولكنيرفضاناويوشك،المبلغيستعطم(لاول

يجعلكالتبريرهذافانصديقاتبلاابيهاقصرفيتعيشانهامتفرضصاويألاسطى؟بنلتقبلا)عربةمنوتخرجمربيتهاتغاورابنته1

طنقةايةفيتلكاسرةفأيةالاجتماعيةالحياةمنطقتجمافياخرىمرةبالنقوتالرجلفيلقى"حراميا"وهتفتبمنظرهغثرتوقدالجزمجي

انهـمنسبتانكثم؟مستواهممناصدؤاءبلااطفالهـايعيش...ةالحطهذءمنبهاويسرعالعربةداخلالىابنته،ليلتقطبسرعة

هـفىا.ع!..الاطفالفيهيلعبلاالعالمفينادفأيالناديمنأتونمثلءالت!لمعنتنذالتيالمفارقةتصورالتيللقصةسريعتخطيطهذا

انسا+ية(ىأالجريحالطفللتقبلالعربةامنخروجهاالاخيرأالسلوربينتفصلالتيالنفسيةواالماديةألاسوارتصوركما؟لرجلينهذين

الحيا!فيلانلتبريرهنكفبملاابدافيها،اشكلاالتيالجميلةطفلتكيريدكما-يكشفالاخيرالطفلةسلورولكنالمجتمعطبقاتمنطبقتين

الىتحصاج،تحدثلكيالانسانيةمناكنرالىتحتاجطيبةحيرةاتنياءالبتنريةالتفس1فياصيلةليستألاسوارهذهانعن-يقولىانالكاتب

!.."اـلتعودتقسماتي1الفاسم!ألاجتماعيةالنظمصنعمنزائفةإسو(ارهيوإنما

ملاحطاتعدةهنارتزاللاولكنبهافبدأتالقصة1نهايةاثارتنيإلقدالاسوأرهذهفياملنافذةاماتبالنايفتحوبذلكطبقاقالى1الناس

غيربطريقةالكاتب2تدخلانالقصةههـذهعلىتمليقيبهاانهيسوفحدفيالكللامهذ2يكونوقد.الناسحياةالسوداءاظلالهائغطيالتي

وبذلك"الموضوعيةوهم"اسميهماكبيرحدالىأفسمدفنامثروعة

مدهـتامثالكانفاذا.خصوبتهاالقصةهذهشخصياتبعضافقد

بكمدحتشحصيةكانتفقدالخارجيالمجتمعفيكثيرةضحايرالهمبك

اكثرفيعنهيرننعدثفهوالمشروعغيرالكاتبتدخلضحايامنضحيةا)قادمالتنم!هرفي

جلدالحذاعا(3جامداكانالبكووجه"الطريقةبهذهالقصةفيموضعمن

وجهه"قالحذاءنعليتائرولم"

متوحشة"حمقاءارستقراطيةاعماقهلمحيوهاجت"ءوكل!

*سكلريءاحتقاره(مامولانفسهامام"لمكا!تنهزمدميقولرلىوقبدلكنهأ!يل!ر!ص!ر7

لو!لحتحيصد"قي؟لا"مبالاةلافيالحذاءالىفينظرالمصريللعامل

بطريقةبكمدحتفيهيتصر!موقفالىهذاسخطكحولتانك

هذهوالمسالحذاءكنعلوجههباناحسشخصياازاتجعلنيدسنإوأخشدس

الطريقةبهذهانتتتدخلانمنبدلاالمتوحشة"لالحمقاءلادستقراطيةالكببر"عارجم!للتن!اعر

شتائثبسماععليهالمحكومموقففيوتضعنيحريتيتسلبنبمالتي

وغبتكتحقيقالىافربلكنتصديقيياهذافعلتلو...بكلمدحت

..!عليهاشفقتهمتث!انمنبدلاالشخصيةهذهضدالقرإءتثرانفيأومي!سىوولميمأن

صاوي*سطىشخصيةرسمفيتماماوفقتصديقيياانكعلى

سلوكهماخلالمنالشخصيتينهاتمنصورتانكذلكحمودةابنهوا

هئ!عنكشفتكماحقيقيتينشخصيتينفبدتااحكامكخلالمنلا

تدم!توالتي،النصارىحارةشخصياتئربطالتي1العميقة*نسانيةالادابدارمنمت!ورات

منهتتمكوكلهاالحارةكانتالذيحمودةقدممنسالتالتيالدحاءمع

قاالهـلمةهذءنهاية!ييدفعنيالذيماادربم!ولست...قليلمنذ

لم(ذاالطوخي،اللهعبدللاستاذ"الصورةأ"قصةتقرأاناليكاطلبا
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--.--..-..-همهفهه4 وقتذار!بمقدوركيكوققدفراءتهامنثئتهيوحين..بةقراتهاقدكن

ض!مم!الى

ثيلنتكلمالقاكانيسعدنيفانهتدركهلمفاذاهذاطلبيسرتدركان

كا.الموضوعهذا
و- والضحسة"والجزاريهوذا"الثالثةالقصةالىننتقلهذالعد

.فياضسليمانللاستاذ

تظهسرزكادلاشاحبةوقريةوامرأةبرجليننلتقي(لقصةهذهفي"

.د***ورشادللجزاررمزمحمدالحاجالرجليناحد...للاحداثفيرض

:بفالعود.للضحيةرمزوتبويهليهوذ(1رمزاللص

ارطف"االزوأدؤرأتدروذمللثجزاركللظهورتهيءالتياظروفاتظهرالقصةفيالحث1وبتطود

.،والاتنالوووبموتريريبقلممنحاداالصراعيكونفحين!..ضحيةوكليهوذاوكلالعالمفي

،ال!للاءوهـ-!.اللقمةيملكونالذين1خىبالشبعيحسالايمكنالعيشلقمةاجل

....الخيانةحتىمباحاشيءكلويصبح.ا(لحبحتىاللبيعقابلاويصنح
ألكيان.نخالقالتيوالرجمه

،المراءغضونهاتثيرهاعه!لخلالمنالاجطئيةالدلالةهذهلناتقدموالقصة....والجريمة

!ا..!2!اءو!كرةسبقلماطبيعةنتيجةتتوفرالتيالخصوبةتلكفيهتتمثلناضحفني

..."الموضوعيةوهم")سميتهان

لهالسلوكهذاوحتىسلوكهاخلالمنترسمكلهاالقصةفشخصيات

:هـرافثها!لمالىيتحولانيمكنالذي1الخاهـجيالسلوكسوىمنهالكاتبيختارلا

تزلسلخدلجيئهالمحصعنلزفيآنت!ظثارمج!لملاكثربالنسبةالداخلحتىالمندوجيستعملقلافهوحركةاوحوار.

ر،لظل،صغيرة"عشتحرغوؤص،"رنئاد"ثخصي!بهاو؟!هر،خصوبةالقصةهذهشخصيات

،وفأطفلةوشدو4صس"رثادقدحينعميقةثرامتةبعناصرجفلالذيالانجبرالموقف

هـ.مجموعةوسطتعيشكأمرأةبكبريائهااعتزارهااوثمنفيهثقنهاثمنلتلقى

.الاقطار،فيالماضىعنديرتلقاحطو.!االوشبلهذهمثليبرركانالذيالموقفهؤافيحتى.الوحوشمن

،والترابالمياهحبيخطعنف-ح!الخارجمط1السلوكبومف!ياقفياضسليمانالاستاذاثرإ.الفنية

...المبتلالمعطفعنهتشدهـ...-يدهبرودة-"صوترنة"،الغريبةابتسامته".لرشاد

..مدفأةتصوغ4انني؟لمرأةصوترشادالىوتناهىقوتها"لىا!ساةوصلتحينوحتى

وارمرا،صاءجنبثادقتسمان4الملهوفصوتهااليهتناهىحينالقريةثقالناسكقدونوحدهاحبته

يرقدانوحين!..رشاد..!رشاد-وحيدءالموتتواجهو!ا

يقرلكيدفئهاكلتعطيهنقلانعلىالكالبيزدلم...(لافرةحقلداخلمختبئاهووكان

!إيصحوانوحينااذرةعودصوت..بةخارجيةحركةالىالرهيبالداخلي1الصر(عذلك

اثربلاحى!!هماحيثتفيقهنا..صوتسيظلوهكذا.الفاجعةنهايةقبلترددتكلمةكلمعيتحطم

والكدوالفقيرثوبهاالاوليسفياضسلماندقصةالاخيرالفصلمولسيقىتتكصروهبىالنرةعيدان

!إ..الجرتخبطولريحالئرةميدانمشاعرنافيدائماوستربط"والضحيةاروالجزاايهوذا"

فسيط!لرشاداما...تتحطمحينالطيبةالحياةقيمبكلالمحطمة

!بنمنمساءكلوكوعهحجرعلىجالسوهوحتى...ابدامتعباء..دائماصامتا

ا!بكألىوحزنهاشوقهايهمس!بها!حولالتيالطريقةاما!..كفهعلىوخده.ركبتهعلىممتمد

اليمينعلىألفتىهذالعلهلصالىطيبةحيهة؟لىيطمحلملصومنيهوذاالىحبيبمنرشاد

،الطوارالى!والذيذلكأواتببالطريقةيفسرهاانقارىءكلحقمنفسيظل(لخيانةلأالىينحدر

...انجدأرءلىوعينه!..الصمتأثرقدرشادداممايحب

،الساءينقضيو..لعله..لعلءوللخوتةللجزاريننماذجالادبي(لعملهذافييقممفياضسليمانان

الاقدارتنجكف:ا)-ماءلؤفمثلعلىالطيبةاحلامهااكلتصلبحونفسهاللحياةثم...وللضحايا

!إأل-صطئرمصالحهمابينهماتربطحينوالجزاريهوذامنالمصنوعالصليبهذا

البصرتسترجعتجيبهالاوحين..،كذا-رمعلحينفياضسلبمانولكن..الصلبببهيئةعلىالمشتركة

!إ..أكأقار!ظرةمنتماعرناويهز،ضحاياهبكلالصاجبهذامثلاعبننااماميرمعحن

تحناجلاحياتنافيكثيرةصإبانمصيريحددفانه،القوةهدهبمثل

ايوب!ملالقاهـ-ة.العيونكلاماموابدادائماترفعها،التيالايديتجد"نمناكثرلشيء

سسر5لنجاأبواـلمعاطي5بومحمد-ادقاهرة
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لمفكرتلانها،بألغنبالشعورالفتاةيرافقان،ايضاالطبيعبمومن

..--.اجججىحح!----- ل!---!س!-2!ث!لألمحايميهه
ي(انذلك.عنايتهاوعدماهمالهاسسبماتتامهاان،ظفلةوهي4

ص،طفلة8-12أد-لا-سور!عةءلىالمئنسورتتمة- الطبيعيومن.ظروفهامثلفيالشعوريئهذينتعانيانيمعن*ء*-?

النفسي،المحللبفضلالاالقديمينالشعورينهدينمنالفتاةتخلصالامواجهةيقالصراحةعدم/لمأناذ،الخطورةشديمةظاهرةوهي"عنشا

بينالطاهريالارتباطهذاسخافةلتدوككافوعيلديهاشدامما-،الصغيرةألانيةالمنسلأشتبعضاثارةمنخوفا،لازدواجهذا

وفصور.لهالاهمالهاماتتامهاانوسذاجة،الاجراسودقاتالامموت."عاجلااوآفيتان،منهمفرلاامر،ضاراكونهببانب

،للتراثمثالاتحسبلاوآثارهاالطفولةترسباتانث!يظهر،هناالمثالالنات!ة،الضارةللاثارمخللاذلكبمدهلساغالبإلاستاذويعرفي

يعانيها،اجتماعيةوغير،شعوريةولا،انسانيةاشياءالاثارهذهلان،والمجتمعات،الافرادعلى،المسكلةهذهمواجهةفيالصراحةعدممن

الطفولةتحسبلاوكما.الساذجةلطفولتناالانسانيالقراردائماوالمجتمعالعاديمالفرد.لثقادتهمالمخلصينالمثقفينعلىوبالذات

ازمسةتصبحخى،للتقدممثالاالفتاةعمريحسبلا،للتراتمثالاغيروظروفعوامللتجاور"نتيجة،"علاجالىحاجةفيإءيصنح

والتقدم.التراثلمشكلةمرضيةصورةوكأنها:،الفتاةلحضارةاومنطقيةعقليةاخرىوظروف(التراثلحضارةاموثرةهقلية

حضارةعنالتعبيرهو،وحدهالاسطوريالمفهوميكونكيف..ثمالمؤديةالمؤثراتالعواملنؤكد"اننااذ،"معاوتعايشهما(التقعم

عنالدقيقالتعبيرهوالعلميالمفهومانعلىاوافقهانني؟افراثوعواملمؤثراتالىوتحولها،الادرادعندالنفسيالمرضخالقالى،

الاسطوربمرالمفهوميصبحكيف،ولكن.الراهنةاققدمحضارةموقفيقفانسانمن"يتحوللحانه،الرادالمثقفاما."اجتماعية؟ى

كالر(كفقطتقوم،التراثحضارةانحقاوهل؟التراتلحضارةمرادفاعمليهة)وهي"التراثلهذايحنانسانالى،التراثمنالمعاىضة

إلاشياءب!ينالظاهريةوالالىتباطاتالخواطرتوارداساسعلى،للعا!اعلتوجيهلرجالالمجاللاهـكاينعزل"انه.1،الشيءبعضيمعقدة.

يئسلوبالتاريخدراسة"عنبعديتحمثالكاتبان؟والاحساسات."التقليديين

التعبير،هذاضوءفي،التراثحضارةأنيعنيهذاوتعبيرء."عمبمبينهماالملفرقبأن،واتراثالتقدمحضا!تيبينغالبالاستاذويفرى

الحضارةهي،التاريخدداسةفيخاصةفلسفةمنيحويهمابكلاكي(التراثلحضارةاإلاسطورياالفهوم":مفهوصينبينالعرىهو

بالنسبةومتقسةعلميةكانتانهاايضايعنيولكنه،تذويالتيالمتخلفه"الظاهريةوالارتباطات،الخوأطرتوارداساسعلىأمراكهيقوم

كذلك،وكونها.مازمنفيوعايشتهاسنقتهاالتبم1اتراثلحضارةالظو(هربن/العلاقةيصركالذيما(التقدملحضارةاالعلميالمفعم"و

الحالي،للتقممبالنسنةكذلكهو،للتراث(لاسطوريالمفهوميجعل(.الخارجيوا،لعالماحاسيستابينوكصل،الملميةالتجربةاساليعلى

عنوفضلا.عليهسابقاآخرتراثايعايشكانعندماعلمياايضاويجعلهاصية:حلولثلاثةالخصببحثهنهايةفيهلسافالبالاستاذريضع

احدهوانما.التراثحضارةكلهولشيالاسطوريفالمفهومهذا.بستواهاورفعالصناعةوتمميم،التقافةوتعميم،التفكير

لمهاأدقيقاتعبيرايصبحفكيف،ظواهرها،كانت،هذءثراستهان،غالبللاستاذلنؤكد،نقف،هناوالى

عنهةهويقولالذي،هلساالاستاذبحثان.حالايةهلىلمانهابحيث،والايجاذ،السرعةمن،المنهجيةخطوطهاسلامةبيرئم

الكاقيين"والوضوحبالدقةاورئةطرحتقداننيازعماناستطيعلا"مجتممئافيكواقعوالتقدمالتراثلمشكلةالرئيسيةالظواهرتستوعب

ابحاثائمنيالىقيدالكبرىمجتمعنالمشكلةوموضمته،قيمبحثهوان/جاوللمكالبفالاستماذ.تمامامثمرةالمراسةتكونحش،نجن

من،حيويةمشاكلعن،حبشيلرينيهقبلاالادابنشرتهاقيمةاخرىالتقمم/اختلاطضرورةعلىواقمنامنالفركيمهادهفيامثلةلنايقدم

.بالذاتالبحثهذافصيلةمن-قادتنااساليبعلىولا،جانبأيوفي،حدايوالى،بتراثنا

يحيحقي-ألادباءمع،الاجتمامحيالتراثفيالمتخلفةالجوانببعضتأكيدف!ر-السيطرةاحل

على.الماضيالعددابحاث!التعليقلمممرهشتيهنااخفيلاوهكذا.للتقدمالمرافقةوالاخلاقيةالفكريةالجوانبمحاربةعلىول!

الروايةكتاباصلب،محفوظنجيبمعكانوانه،النابهذاحديثلمشكلةالحلولكأحد؟لتفكيرحريةوضعالذي-الكأ-دبيضعلم

اجابةمناكثرنجيبفيهقدموقد،اصالهواكثرهم،عودا(لعربيةفيصجانبابحثهفقدوبذلك.الحروفعلىالتقط-والتقدمالتراث

ونقد.وفكرةسؤإلىمنلاكثر.شاليتهعنضن!

في!ن،فيتيناولابالما!ثورثوثر،وواحقييحيحديثومن،الصراحةعدممنتنتعالتيالضارةالاثارعنالكاتبتحمث؟عئدما

شوشةفارو-لىللاستاذسوالينعلىاجابتهفيحقييحياستاذناطرحهماةواض!غيرامثلةبضربأكتفي،والتقدمالتراثمشكلةفطجهةفي--

باهرينمثالين،ب!*"ورمصادفة،القض!بفانهاتانتكونانالغريبومن،مجتممنافيتحعىلاامثلة،يديهبينكانالتيالوفتفي،تمدا

.والتقدمالتراثلمشكلةشواهد.لنايقدمانالكاتببوسعوكان،وللمجتمع،المثقفينللاواد

المجتمععن"لشاملةفكرتهحولسؤالعنلهاجابةفيحقييحيانالحو(ر"و"الكنانسابراجمنتخاف،التيالقناة"منانيهنبدلامنها

تح!ثحين،والتقدمالتراثحضارتيالىالفار،فيهتضطربالذي!طالااقناعااجدلمالمثالينهذينومن."الامريكيوالشيخليزيبض

مدني.ووضع،دينيوضع:مجتمغئافيمعايعشمانوضعينعن،والدلالةالوضوحشدإدمثالفهو."الامريكيوالشيخليزي"مثال

طريقثننحانرولكنه،الايمانقيمة-،يلركدينيا-المصريفالمجتمع.الاجتماعيجانبهافيللمشكلةالسيءالمرفيالجانبعلى،ورقياكلنوان

فيالشرعيةالاحكامتفصيليكونانيتمنىهناوهو.اليهالوصولالدلا!كأفيقاصرفهو"الكنائسابراجمنته(فالتيكقناة"مثالاما

و؟المدنيالتشريععلىوليس،الدينرجالايديعلىالمصريمجتمعناذمنفيتقترن(نالطبيعيفمن.هلساغالب*ستاذمنه-ريدءماعلى

لاشتراكيةلمعنىبلورةبفترةيمر-سنيا-المصر!والمجتمع.المشيين،الشعورهلىايرافقهاوان.الاموموت،*جر(سدطق:الصة

والوصولالذرةوتحطيمو(لتشريع*يمانعواملوبين.لديمقرإطية4و.لإجراسدفاتوتسمع،فتاةالطفلةتصبحعئسا،تمنهاالىويتد؟عى
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المئاقشةخفيو*حتعاط،الراجموفيالتحفط1يبدلاومكذا.بالقلقاحيانانسميهالذيالتزعنىيحمث،القمرالى

كالضمنهـاالىتيالاؤكارحولليس،هنالديصقالمافثمة،ذلكومع،والتقدمالتراثصورمنصورتينعلىيدهحقييحيوضعمنلنا

حو!ولكن"والبيئةالتكراهـوالظروف":الصر،اسةمنالفصلهذاالكبيراديبناإن،الشرعيةالاحكاملتفصيلبالنسبةالخاصتمنيهومن

نا،جدااليم!ي1فمن.(لدراسةهذهفصولبهاتسيرالتيالطريقة.حيرتهمنالجيللهذاالخلاعىطريقهوالاسلاعيالدينبانيومن

يخلقلكي،بتحريرهالعربيالانسانصنعيعيدانيحاولالدينمحييالعزهـةذاقانهنعرف،مخلصفمقفمن،الرأيهذايكونفهل

وهـلم..فىالفردمن.انسإليةخليةاصغرمنبادئا،بنفسهنفسه؟!المخلصينمثقفينابين،والتقدمالتراثمشكلةنتائجمننتيجة،دائما

ورفى!ة،أءخ!كأخلالمنولا،وعامنطرياساسعلىليىمحيييثيرهاتيالنهايةعنلهاجابةفط،حقييحياستاذنااثارهااخرىوقضية

وبألسوب،صبتنافينعيشهانذيمناوا!مناساسعلىهووانماجصقفقد."هاشمامفئديل،"قصتهفيمنهدجعيةالب!ضاعتبرها

ودلالة،الحرفطلسمعلىفقطتغلبالذيالعاديللقارىءمخاطبةبئصراع!ي!ويقع،اوربامنيعور،الطبيباسماعيلالعريفصاصنا

مشفف(مسا!ل،تمامابعدرأسمهفيمالنايفضحلممحييلان.اللفظخاتىة!يويقبل،اليهاعادالتبمومالحضارةمنهاجاءالتيالحضارة

التيالمفاوزظ(مةمنمح*بءلىومشفقا،محييمنالدراسةهدءعلىالشعبيالوجدانبين،العلميوالتقدمالشعبيالتراثب!ينالصراع

لمحيييقدرلماذاوحتى.وقلبهوعقلهبعينيهالقاتم0سمكهانجيحلق.هاشمامقنديلبزيتمريضةعينيعالعاني!لمبل،العلميالوجدانوا

انهفحسبه"جديدةافكار"الىالتقليديواالمعروفمنبنايصلانادويةفشلتحيث،المريضةمعينجحالعلاججعلانهذلكمنواكثر

مندواقىفيوتركأ،وآلي!رضوكأامنصورارهانرىمرآةوضعسالموقفهذارمزيةيرفضانكادوقد-حقيفيحيي.الحديثالعلم

يرىأنهالكالبهذاعنقيللقد.ماسؤالالىالدائمةاشار(تهالشعبيالوجد(نبينالعاصكالصلح1بضرورةايمانهعناصابتهكقيتحد!ث

فيمحييلناكشفكم:ولكن.موضوعيغيروبمنهج،بذاتهالعالميتيح،انحطاطالا،نزولاكاناسماعيلفعلهماوان،العلميوالوجدات

الوهم"منجيلتحرير"الى"الحديثةالروايةرمادية"من!ذابحا"لههذأصورمنصورةالنزولهذاوكان.للشعبالوجدافيةالمشاركةله

!؟الذاتيبمنهجهولزىحق!لقمناجابتهبنرليقولحقييحييوان.والتقدمالتراثبين(لعاثلالصلح

فياض!لميمان(!اهرةالىالشعبوجدإنرفعهو،اليهنسعىالذيالاسميالهدف1ان"

صهعى،--صسى-حمس!عسىصىعىصسهصه-صص!عسىحمسىصى--صدعىانمنبدلاحقييحيبمولكن."الحلميةاسماعيلعقليةمستوى

وفي،معاتعمل،لهاحلولعنويبحثالترقيةهدهوسائليكنشف

يعقب(نآئر-السابقالبحثلناطرحهاالتيكائحلول،الوقتنعس

!رصراهـواخر!،السابقةالفترةفيمفرفلا،طويلوقتالىالامراحتاجفاذا":قائلا

سلىجمبر،لمذرث+وتعليقي."الوجدانبينتلافيلامكانالصلحمننوعالىاللجوءمن

صومثلان":مقالهفياهلساغالبالاستاذذكرهماهو،المقترحهذاعلى

جرداقجورجثءليخلق،السريعةالانتصلراتبعضيحققكانوان،الاتجاء2هذا

تك!ابطد!ضزس----مدلسوليطمسانيحم!افهأك!.البعيدالمدىفيالتعقيدشديدة

/ا!-ص-ثانيجبالتيوالاخلاقيةالفكريةالجوانببعضوتحارب،التقدم

لمأااأاولارو!ماا1ولاختصا:،بسرعة(لتق!مهذاالجماهيرتتقنلاناجلمن،!رافقه
،!-+.-...ع!0011الواقعمنالتكنيكيالتقدملنقل،بذلهمايجباللذينوالجهد؟الوقت ".والسلوكالدماخالى

المتسقةبرغميحاولانوهي،شونسهفاروفىللاستاذكلمةلقمت

ال!!ائضموت!افض،القاهرةادباءمعاحاديثهالىيضما!:اولمهم!ا:امرينسيلاهاال!

-----+ص---علىللحصولطريقةبكليمملان:وثانيهما.*خرينالعربادباء

...ع!!--صص!رص-.=للادباء،/العربيالعالمنقادمنشخصيالديهفاغير،اخرىاسنلة

-...-ء!سممي!نمء-،متكاملاالحديثيكونلكي.الاذاعيبرنامجهفيلناسيقدمهمالذين

/!*:؟ب!سئلةفاروىيساعمونالنقادوليت.والتيارالروتينيةمنوخاليا

لمحنافىق!بق005م!كااحزاءئمىصجزءخمسعةفبساحاديث"تصبححمي.انفسهمتلقاءمنللادباء!!ايحبوناقي

.بالاعتبارجديرةدقيقةادبيةوث(ئق"الادباء

بشعررمثل!يئا!يئصأم!هـعقري!ررشس!انأ-(3)-الوهممنجيلتحرير

ءسعل!شلفرسضاهم!يخخيمنمينهـصصث-،جمصهـصو3-.المقالىمذامنالاولىالصفحةاخرفيهامشسطورالانعينيامام

فيم3قيلالذجمىايصفرالخالد!ذاعن!ى-ا!لعريلاالاولالنعلعلىاولنهابالم!دنشرتعلقعدىررالواقعفيوالسطور

ءرص-الىمل!همهـ!ضسكلش!هضم!اثر4!،الاستاذذكرهالذيوالرد."والعادةالعقل":(ل!راسةهذهمن

ء.-.1"ء..ا؟كد،لىأييهذاولان.التعليققر(تمنذرأييكانمحمدالدينمحي

محاوربىاحكوالف!-لىالتمر!لفاتابىحممبىمنهـبملدىفى.فصولهابقيةعلىالاطلاءقبلد!اسةمنفصلمناقشةينبنيلاانه

،027.ب-مى-برمفس-لرهـاـيعفصولهاعلىالافكاريوزع،لالكاتبالخاصالدداسةتكنيككانفربما

-بابمن،والصبرالتريثينبغي،الاقلوعلى.بهخاصايعاتوفي
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--.--..-..-همهفهه4 وقتذار!بمقدوركيكوققدفراءتهامنثئتهيوحين..بةقراتهاقدكن

ض!مم!الى

ثيلنتكلمالقاكانيسعدنيفانهتدركهلمفاذاهذاطلبيسرتدركان

كا.الموضوعهذا
و- والضحسة"والجزاريهوذا"الثالثةالقصةالىننتقلهذالعد

.فياضسليمانللاستاذ

تظهسرزكادلاشاحبةوقريةوامرأةبرجليننلتقي(لقصةهذهفي"

.د***ورشادللجزاررمزمحمدالحاجالرجليناحد...للاحداثفيرض

:بفالعود.للضحيةرمزوتبويهليهوذ(1رمزاللص

ارطف"االزوأدؤرأتدروذمللثجزاركللظهورتهيءالتياظروفاتظهرالقصةفيالحث1وبتطود

.،والاتنالوووبموتريريبقلممنحاداالصراعيكونفحين!..ضحيةوكليهوذاوكلالعالمفي

،ال!للاءوهـ-!.اللقمةيملكونالذين1خىبالشبعيحسالايمكنالعيشلقمةاجل

....الخيانةحتىمباحاشيءكلويصبح.ا(لحبحتىاللبيعقابلاويصنح
ألكيان.نخالقالتيوالرجمه

،المراءغضونهاتثيرهاعه!لخلالمنالاجطئيةالدلالةهذهلناتقدموالقصة....والجريمة

!ا..!2!اءو!كرةسبقلماطبيعةنتيجةتتوفرالتيالخصوبةتلكفيهتتمثلناضحفني

..."الموضوعيةوهم")سميتهان

لهالسلوكهذاوحتىسلوكهاخلالمنترسمكلهاالقصةفشخصيات

:هـرافثها!لمالىيتحولانيمكنالذي1الخاهـجيالسلوكسوىمنهالكاتبيختارلا

تزلسلخدلجيئهالمحصعنلزفيآنت!ظثارمج!لملاكثربالنسبةالداخلحتىالمندوجيستعملقلافهوحركةاوحوار.

ر،لظل،صغيرة"عشتحرغوؤص،"رنئاد"ثخصي!بهاو؟!هر،خصوبةالقصةهذهشخصيات

،وفأطفلةوشدو4صس"رثادقدحينعميقةثرامتةبعناصرجفلالذيالانجبرالموقف

هـ.مجموعةوسطتعيشكأمرأةبكبريائهااعتزارهااوثمنفيهثقنهاثمنلتلقى

.الاقطار،فيالماضىعنديرتلقاحطو.!االوشبلهذهمثليبرركانالذيالموقفهؤافيحتى.الوحوشمن

،والترابالمياهحبيخطعنف-ح!الخارجمط1السلوكبومف!ياقفياضسليمانالاستاذاثرإ.الفنية

...المبتلالمعطفعنهتشدهـ...-يدهبرودة-"صوترنة"،الغريبةابتسامته".لرشاد

..مدفأةتصوغ4انني؟لمرأةصوترشادالىوتناهىقوتها"لىا!ساةوصلتحينوحتى

وارمرا،صاءجنبثادقتسمان4الملهوفصوتهااليهتناهىحينالقريةثقالناسكقدونوحدهاحبته

يرقدانوحين!..رشاد..!رشاد-وحيدءالموتتواجهو!ا

يقرلكيدفئهاكلتعطيهنقلانعلىالكالبيزدلم...(لافرةحقلداخلمختبئاهووكان

!إيصحوانوحينااذرةعودصوت..بةخارجيةحركةالىالرهيبالداخلي1الصر(عذلك

اثربلاحى!!هماحيثتفيقهنا..صوتسيظلوهكذا.الفاجعةنهايةقبلترددتكلمةكلمعيتحطم

والكدوالفقيرثوبهاالاوليسفياضسلماندقصةالاخيرالفصلمولسيقىتتكصروهبىالنرةعيدان

!إ..الجرتخبطولريحالئرةميدانمشاعرنافيدائماوستربط"والضحيةاروالجزاايهوذا"

فسيط!لرشاداما...تتحطمحينالطيبةالحياةقيمبكلالمحطمة

!بنمنمساءكلوكوعهحجرعلىجالسوهوحتى...ابدامتعباء..دائماصامتا

ا!بكألىوحزنهاشوقهايهمس!بها!حولالتيالطريقةاما!..كفهعلىوخده.ركبتهعلىممتمد

اليمينعلىألفتىهذالعلهلصالىطيبةحيهة؟لىيطمحلملصومنيهوذاالىحبيبمنرشاد

،الطوارالى!والذيذلكأواتببالطريقةيفسرهاانقارىءكلحقمنفسيظل(لخيانةلأالىينحدر

...انجدأرءلىوعينه!..الصمتأثرقدرشادداممايحب

،الساءينقضيو..لعله..لعلءوللخوتةللجزاريننماذجالادبي(لعملهذافييقممفياضسليمانان

الاقدارتنجكف:ا)-ماءلؤفمثلعلىالطيبةاحلامهااكلتصلبحونفسهاللحياةثم...وللضحايا

!إأل-صطئرمصالحهمابينهماتربطحينوالجزاريهوذامنالمصنوعالصليبهذا

البصرتسترجعتجيبهالاوحين..،كذا-رمعلحينفياضسلبمانولكن..الصلبببهيئةعلىالمشتركة

!إ..أكأقار!ظرةمنتماعرناويهز،ضحاياهبكلالصاجبهذامثلاعبننااماميرمعحن

تحناجلاحياتنافيكثيرةصإبانمصيريحددفانه،القوةهدهبمثل

ايوب!ملالقاهـ-ة.العيونكلاماموابدادائماترفعها،التيالايديتجد"نمناكثرلشيء

سسر5لنجاأبواـلمعاطي5بومحمد-ادقاهرة
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7-555هلىإث؟حى

ا!تيال.المروجكبرياءاتلعت،جيدهاءلىةيفولون

شارده،مذعورذ.النسائمؤوف،وت!ات!دوغاب،البحارضصر!ي،"عاشق،بافريقيا،هام))

دلالىاووجلايامهاكل:وعلتيانا-ظ/الامقفبمغلغل

الراغدهانفاسهاتعبق،العشبربيعيةبابالصصدديلطم،عريأن.كالقاراسود

برونزية،شهرزادعنافتشطعيناهتركض.الوهممعيطير

لجحارازكنووضهماطوبهالى*الاوب!سدلرن.رشول

كالسيف،حر،جسدامضمخة،أيامهطالموجعلىثاضاع

الثمارلفمف،الحناياحمأ".دا.. بابغررحيلافكان

ناهده،لذةقبتيفي،الصدررخاميةبة

واحدهلمأدده،النسذعتسق:،أ،اذأ.د
حس!ب!وقيثا"رتيل!مديقوالشراعأمكاي

4قباللحظة،شمفتيهـا،كرزمن،وتكنزوارتحال"غربة

نهلهلرلثقة،لقاءلومض،حبلوهلة،ألبحرالىشددنا

وليله،حلم-لا"الففي.الوردوسادتهاالرجالقبر،الابديةالررقةفي.والبحر

،النائياتالجز!رتخبئها،الرياحنزواتبناتميل

،وانتظارلهفةبهماوتغفوالصخاب،الصافرات،بأنواثها

بهيم،شعربشلالرتجفانبقرطين:شددنا

ازاربضافي!عذابمنوقيثارة،صديقشرأعوخفتى،عيونا

عاشقتينعينينبلغوار.هدببكسرة5ألجامدالحمخرةالىشدة!:لمن"!.سيزيف"و

شعلصإتا)،وىاعطى.الحبزرتهما،!هـأجينالخالدهخهيبتهأثقاليحمل،تسلق

،فمسرغزل:ياهمماحكلكابدهالذيبعض،"سيزيف"بعصأنا!مكادي

الحوارشجي،الحروفطري،الابديةالزرقةعلى،فرغت

،!مكاديلا،افريقياكلوتسألنيضرابووو-،،هثيه،إباؤ

؟أآلبحارتطويلنتلمن،عليهاوارتميت،وعرةلجة،تسلقتها-

أثظمهرزادىعنافتشالررنكابعمي

!فؤآديمنقطعةومحنا!دهجاالذيبعض،((سيؤيف/)بعضلىأ؟،!"كادي.

!إمكادي،عنك،افثىطاررهكمما،السياطدامي،سالطيطاردني

ال!،عدهلجتيفي،اعقموأال!خر:هماةمكادي

،.!قدهالراالجزرفي،ألحبجنةر،ا!مكادىقدهحا،لهةالعنة،والعقمالصخر:همما

/ا!ا-لباردهالنبعةالى،الراحلينعطشايا.للزبدي-حقدهاهزهماآلهة،وللبحر

،الحالاتالجزرالىهبطت-!ابورارت

المحار،وراء..بعيداوغصت،،تا!خسز!م.م!:!!!ة

،ءالمرافي،عنك،وقلبتسراب،الصحاريبزرق،وتطفو

لا-النضارفيكانثر،السأل،ابحث،بابعاده،المحارودرب

ضوضاءها،واغرقتالضلالقديم،المتأهقدلم

الشجاربعنف،يس!ولالخموربرخيص،رماديةسماءركام

شباكي،كلوالقيت،ظلالوراء،ظلالوزحف

حرأربيضا،البحر،عرائسه.والقى،إهـودرارهليآ*ال-ص،رويى

انسانها؟،الفجرمعيفنى،ارضايعلىضبابنبعتفجر،عمق

الوانها؟،الشمسىفي،تكتظ،الشواطيءباىالصامدهجبهتيوأنهدمت،ترنحت!مكادي

أاليحارعرشكوسدتالوافدهالص-ء*فيزحدقظفيمح!ىووظلت

؟محاربايواحدهقطرذ،حمرتج!منالكاسىف!ب.يبقولم

؟؟قراربايمكادي..-7

وأرلحالغربه:وقيثارقأ،والتراع،انا

كصوفيالباسمطعبدثحيا-لابيالتلالىأقاصيضأتها،ومحلةمحنأفتش

17



همهفييخصشمط!صل!أصصصمى! حألسع
-

مح!ا!!وجماعرعب!ا!عمجما

دلل"دئيتيبتمحقمنماصبهـماحتلميأادكءطاهيمفيعئيكعمزدةاأ*إ:للغايةكريرهااصببئالراهنالتعلافيإلمجتهعم

تفبسمويببتأوني..!ضلاانهماباحسابءلىاحملاؤعتةده!الشيكمتبهءاك!زختلمذكناال-إدنقادأعظم+نن،لد

حهمو..الووهمز"هبفهتكلجدثم،يحونيأنهتمجعأهثلوايدتاف،،فيمحسرالىر:-وؤتلحرب1مسوأتفيأصدرها

ويعاتون،الزائفهورادبهماروحارشةهيحيازهمتكونهنماويتخلىدنيويشخصاييجريكماالجنيهاتوراءيجري

!إالكلمإلاحمحاعئانيئ،هبئأرفععأمنباسبمهـألتهفاذأ..ورسالته!امهحن

..فيهاالحيلوضيعهالديف"احزانعنيعبرونأدراء03.تساوىعندهالعيشولقمة..العشىلقمةههـب:لقال

علعمتساعدهمميتتباتتمنيتمالحمرتأكتئحثيحتلعمةأ3احهتيةماسححيثأتفضثاهآرخترفهممالحت!كأنحثهرياصيير

تفلعوتطعون.."هيلت!ون11إو"جروبي"فيالرلوس..إالقديمالنقديبمستواهمحتفظاوظلللامرقتض!ىللو

.إ.انجيعتمالغآبيتلجبلوماللامبالام،رصلراأنرأالاخرهتنهماعتإعتوا..صتباهلوأدباء

وهمنقدآنهيعتقدون!!يكتبونجامعيونوالساتذةعلم"مجل"فيقرأوهمافيلكفيويدوروني!لكلونوعادوا

و!خطون،اسيسوىراالنرديرمون،مقاهيهمءلىصلوسهذدكأنما"المصريالكاتب"و"الكتاب"و"النفسى

هـ،يقبتمتثلىثمبرلمحمعتمفيوالنيتهييلبامإليمتىزبييبللمإل3!إ..ثإافبئتحسنلفأبأيمكنبأتهاالجلأت

لليالعأإ!لتصبن5هتثهبفا.يكبممراتلسمنرخعسرتمنعفمماليتيما/ففعتتالاربيئلومعاركنا

ى!القدرجيلوعن!اتالافكرامةعنيكتبونادباءفيالمعركةوصارت..الجانبأحاديةواصجمحت،كلة

فا:أ-جابوامأهذااخهمسأفاذل..غوروضصإرعدهغموخسأولغويمةلم،المعركةصارتهناومن،واحدةناحية

اقحفتقأئدبتتتبتفيالمسكينالفارزتءويبكمئيإ!الرابتمالبعمد..العمبييتهئآامنصتيئاأوحروش-جمئل

!إجاهلنهبى.لإؤلففيوضعلانهالالشيعلا،الالهةعندضعونإووادباء

الموضوضىكالمعادل!كرلجطب!!طا-!-،ت!دضنر!ادواتىبهذاانهفظت،والسندبادوعشمارتموزالقتيعكلإ"

!،ن!كذاالاهـرىنوا!،همبلدممتقافةفههوااندونءمايفعلكمايفعلأفلالافار"،مثقفأزسانوأز"بالمعجزات

..هثميثهئادطحتمتحقسبتلحماتالمصهبثهينبتاؤففعتمحتصالمسعتئثأةالفحمعبادحآءاو)ىأدبأورعئ؟ال-!تيفعرآ

ةاًلحتالس!فييكتيبتنتاهإ-هكواالبأعتور-مبىقكأ،كاوتهموقفقآنتوألىفثلا،عماهمووزراتارعمصيأرحاك،ر

نتيعئة،سبئيتل،منمايمتتبويهمهـا"لالغا*لم!عاحلبليآللاما.!.الثاتيبآالعايئئىعلالصرثربععتىءلى

ف-!انهعنهتمشمي!المصطورةإلىويستندالفصضلاسمهلاالتهنئةدقاتسرألهيمتقام.بة.أخرونوادباء

ف!ة!،والمعر!ةاد!ا!الةوالجزائرفلسطيناوالمعرمةعنيستحدثونلانهماًلا.ثيهء

:.ء.ثلاثتأث!رتحتجمملةعن!بواقديكولونزهم1مع...

مترلعطر)تيحملو!دماسيان!حاتلنونذوطممهبماومطنهماصمحابل-هممعامحلى1وهراءكذبيقولونهماأنويتبدى،البيوةمنزجاجاصق

،بتصتهـالتبتوأاادلامتصتمبئودىايأر؟تألموابا.هالسثقافات.!ألايتلئاء.االلصحسص

ء-بينعا،وكعتلمتهالانسافألثحتفعبأييتأعتأنأعتباء

بدأئعك!ممصيءمتوياله

منهوالفد،الثقافيةإوساطنافيمار!!يمبعضهوهذااواصلالالافلعلىنيبالنسبةحزينشيء(نهامحلمانا)*(...

الجهلويصبح،بالجهلزقدايدمحيالذي)قالمعيتمسحالنامرنمضتاشهرسبعة..الدمفيشيئا!(رت؟نهاوخاصةال!ننابة

.م.الهـروزفمورظا!همفرى..وا!-،عل،-!لقراءبحبيمدقوعاارانيالفترةهت!ءخاتمةوفي..ا!متناععلىئفسي

متقدماطاركلفى-فقطعروي!لاز*-بالعربالرصؤفيحمبحالكلمةانويؤل!مفني..اكتبهمااخو،الكدمةهذهكتابةالى"الاداب)

ال!محزاعبونتستح!جلوبهذأ.رجعيارمزأالكربيمز3والالشسهرهذامعقررتفقد..البريدبسببيوليوعددفيتسمولم

ث!مشعودغوابويرصبع،وردمر!ناءصلاسلامالرا-زةكالما-جمهراربطانمحاولا،وا!تابة(دقراءةفيالجدبدمشروعيبدء

دص!قدمنهماكلمادام!اسلامباصداحابمابلاماءيلالم!..المثقفينطبقةفممىالمتيالمعقدةالطبقةبتلكلاالبسطاءبلنالس
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..ال!ثمهر!يستعجلوسط،الكبسيط!بحجةالألاثاديميةإ!النفوذمنط!ةفي

وي!بع؟إلقراءةلايعهـفادفريةمنءضهمالواحد-إتيكحابكهذاضخمموضوعفياعتماد!كلمعلقونأنهم

ت!حيرالذيأ،ديبالو!ولضأتصريتىعن!ستينرعد.إ!.بسسطحيا،فهمغطاسلا*نطونواحد

..أرلبانأت-،ةأن!-صممحوشالعااصبحالذفيالمعا!ىك!شفهوهذأ

نجالخان!فيالئفلا!صعهداوسثئ!نععقفصاوآلدردمعالرمزمنخاليامحندهمالفولكلورفيصبح..ل!قاد

والتمافهوالسط!كطلىفرادصدرهأتفتحالساحهان!ن!اكبانيقولونوهم..روروزب!دزواحدموإلىوجود

!ؤلاءفليرقص..الطروباحاويوأكمميرهمحاىوالنالب!يقردفذيونانيةلهمتقولانونخشىفولكلوريةصور!

الواع!بةالجماهيرلكت..الممماذجينبع!لىتح!فيقعلى.ةالاوائلبهياتلمبمايانونوانهم،تمامبيبثرونكؤ!ذ

اقفيتهممنالمهرجين!ؤلأءوهـت!سكتمحوسوفوامماالكلمةفيإمايكهرزأن،بدإهـصزاانعرفوانهموو9

ء.النع!حيانجليدا،ةفيهاليس!،حةا)ىومتقود!+االطهىريمصويالثلجوان،الفكرةديوأطالصورةفي

لاختنانفعللمحماذا،نهودلهاي!فل!لمصخيرذاحتاأخاانوحب!افاذ!،ريا!*م!ادلةالىأسلرصزوي!حيلورلو

التقافيالوضعهذالمولسطنحئنفعلوماذا)؟تخطبحينهذابانلم!مارعوالذاكولألهذالايخضعجديداشيثا

لولون،حائطناورأءالتافهيننتركاقيجبأفلا!الخانقالدالا!،،وفقدت،مثلاالحزنعن!راديموضوعالموضوع

؟أباءجاب"هوتىهـ-،،لسمتشيءلانهككلأدرأصزللمضمونالاجتماعية

..الحالمالنبعأ!ىالعودةقررتفقد.ليبالنسمبةامااطارهمكليحمبحايضاسابقةا"ماليسىلموباسم..سابقة

توسالانصبححتى..النمسفيالدفينةألغرفأىا.،عامي.واص،.عربياما،"او...اما"المنطقي

،الارضمن-الجهالة-الشسيطاننطردولكي..ألالةفىبدل..لاشيءاعتبرهذاعنالفنيالعمللداذاوبىالطبع

!متىفيشاملةموسوعيةبثقافةالممتسلحمنلابدتع!،دياالموضوعواحسبح..أعرهمنالمعلقيعدلان

فروعمختلففيعلميةاسسىعلىولننتج..المجالاتمقدرو*لمحىيعلنالفلانهذاانمع..دلانمنوم!روقا

قل-الاعلى-التوقفقررتولهذا..البنتريةالمعرفةحتلخبكهـىالتانيالضمونعنحشىمختلفامضموناعمله

كما-نضعفولن..هذأاجلمنكاملاتسنوأتعشر!نفسهالعلمق

اعطينسا،دواننماعلىمحمممونلاننا-الاخرينرورضفعلرالعدماني!لمةوهمونك،الروعةفيغاية"علفونانهم

وعند..عطاءيسىار*شتحتىاجيلناتىصذا،عطينافعلهنا،عروض!يخطأهنا.لكفيقولون..التتمديدة

!ياويل.المسماحد!ييرقصكانمنكلياويل.ألمعا!ده-انفشهمويجهدون..قاصيةلاتوجدوهنا،متعديالسر

!ةجذودبلااكصفلباتو!تممملقئلهـ!ذاأريكنتفوالكي!الجهدالىمحتاجالامردن

و-!زلنعهمأوفىيامن..الاعزاءا،دأبياضاءؤوراعا..اتفاهماةأهذدبمثليعلمالكلانمع،تافهمثكالموسيقار

..لىهيلياصديقيو.وداعا..!كينىيملأؤقت41إلحس!شط.!.ك!اامراكتتاففاقالذيلاكتشالمحهمويصفقون

-ا!ذحنالجادينا"لادباءصدقاءالامنالؤا-إةالقلةلثذدوودأعاقا!واانهمألقارىء.يوهمونعندماءلمانيتيمونزداد

حب،تهم!كنعل!غميف!لواولمةالعلمعنالاخلأقاكافضإولمفيالثفافيةافطء،تالكلشاملاحصائياجتعاعيبىحث

:الانلمماقولى!يعاال!بهم..رفضالذوقالط:الماهرةاالنتيجةالىألعربيوانتهواالوطن

!إلقاءالىوداع!اكلوووذوقهموكدنهمذوقهمالىمستندس-دن!شعوبهبم

مجطهدالمنع!عبدم!اهدالظهر!"7!!"وكآلط،ذوأقاو9خير!وذوقهموكآن،الاذواث

لقدهـ.!3يطورانبدلالسائدللذوقيخقعاتالفنان

كلسهى3،!سس!*كلسهيهـومحنهدما.الماصوعلىيادمعاصرو.كلخطأمحماىجاليلصوكان

!عس!اقاري!يع!وإمالاخرونتهاوىجال-لميورأيثبت

ادسة:ثراساث..أسماءه!

!الادابداومنشوراتمنترىتقادا!(آبهىوير..حقارائعونمعلقونازهم

عا!-لم:لضصثاداتءإكاالحصوليدمح!مثلامنهموأحدا

لمهإ!تضهادا!الىيختاتلنقد1كان..اتوملبتصر

؟مئ!ورللدكعوهـمحمدلأدحديثادبنافيجديد"قضايا؟آ!!اهـىفيالجما!ورأدبانناجلماتألمتحالتلقد

(لئقاشلرحاءالمصريةالثقافةأزمةقىأاكط!و!صبح.ومسإوركتؤ!طتفكاهاتودرد!ت

..!ر..الجلسالىكهذهالكتبءلىالصحعى

04الثقافيسجتمعض،أستحالىوفكذا

صبحيالدينلمحىوانساناشاممرأقبانينزار؟

)لباتبطلأيمىنق،لةبلأ،اخلاقليلم!،اخلاصبكوس!ووانه

!كة*ع.س!ضىدوررصط!..الاررذتقبمنولوبلاةالمبادىءعلى

9!!



لأ:اله!حرأء!اعماقال؟،لحا!!ومهذافيتنزفلم

الاع!ياء..،ماقي!،صفريسمتقثلرلم

العوسج"صدرعلىالشيحنام

الهودخاتاحصواعلىإلصمتحط

!الضرساءكالمقبرةمشاولصمت

الريحامآياللمقبضاليومهذافيجفت

..لإإ-روحالراءيأزاتفيهاتنت!قلم

السحى!بهضابالرملفوقاختنقتثم..

الخرفي!الكوحيابقلممثل،!وي!لىيا

!المنتحبالضوءاشلاءحتىقتواحتر

الريحامي!افلختلجت

الشيحاحزانواحتضنت

*!*

..جذرالل!اعساليومهذافيفتلتمالخن

..صخرألثمتأو،شعرلأنتجتما

انقضاكالموتنمضااتالمغرلهد!ةحتىسرالنتمضسى.حر!رر!صف!م!ر!يما

الجدورالوجهؤوقاخدودادمعكلح!لا
..النورفيه!حيالاا!جمءضلى"الافريقيةا!حراءءلىثالثةريةذفئبلةتسقطلاخنى"

..الم!-دورالحزنء)ىام،تنلأفئيلا

،الاشعاععنقفيلظافرهألصخرآرس

المرتاعالافقاحناءتطوىوانهارت*!*

ذراعاشلاء..ءافريقيصرخة

،القاعفيملقىأنسان

الفاعفيملقى..لهاظللاأءواممنورلقى

أ!!هولونأل5يرودماتحكيممايكونربيا..

المذهولال!يومهذاالحكمةراسفلفييبصرلم

الاصقاعقدص،5ضلتيافرنس!يكونربيا

تباعالسوثفيجارية..افريقياكانتيومفى

ا

..افريقيايا..أفريقيا

:أماهلابالنجوىاجهشصدركمدي

..الصحرلعنسماتانسانشوهقد

الاشياءنبضعلىعينيهاغلق

!الرقطاءوالايامالعاريالزمننبش

02



إ11 ا
الهجورفقكالتايامزخوال!وأطب،رتحمكلتانأخشىانى

"إكسوراكالارولمل4غدرأزعلىالساقاكلدؤ-لى.ور لى.
الصورهبعداستكمللم:افريقيانهنتطاعلىاميات7عا

!إألاسطورها!..يلخوأسمر!رأسمعتلمارو-بعا

كتوبه5طلقاتكينيافيدوتان

همومه:كلالافريقيغنى

قصيرالعمروهرانفي"!ألعصرهذأؤىاص!اأنكرىاهـجةإ

..!مريرالزيتونطعم،النخالسموتأبصرحتى

يبدأحتىجيشيففىلاالناسكلرغدفييمرححتى

المرفااضواءلاحتمرهقانسانجبهةف!ياحزنبنبتلا

"صخوربعصسوىيبقل!آلا!أء-!4في!!و

أورندىفىلسجنإلىالاطفالسيقالعصرأياماحلىتبلىلأ

الزندىاكواخفيناررقحست..السودأءالفقراغلالفي

ر/وديسيافيانتفضتللبنوغراس

افريقيا:يا

غامدب!عومسجورهامكيوأ:الغضىأمىيالكن

هـجاافىتولدوالثورةالتعبىالساحرذأ-3.0

هرلثوا00رمطالاأ..رشحالاكاتلالشلاا00تاليلفأاو

سبأاًزدونفيكالسملضفائرهاوالشسمسرو2الكابأ..1)ممقصدير.0القكلح

!"ولمااولماا":اصيلا

مسحورألنيةتحجبهاشيماهلالجيدفيافريقييحملهاقوقعةمنأتعسرآني7

البيدليلفييمضغهاتمتمةصن

!منشورهأعلاماوطلاسم..أحجية..ةأنجى"ن

أليابانأرضعلىيجنونا!حهدأءعادملكالفيعارطفلمنأشقى

الالوانكلفاختلطتألصومالاودلةقلبيفيامتدتلما

الوردحقولمثل..ألقاتمألجدبذلفياغفت

ألانسانلروحالمجد..السلم

..المجدأميافاحتضنى

ا

..أفريقيا.ر،...افربق-،

.مسوداعرمتابشحسالذاويالصدركانأن

شعرصبابةالإعماقفيزالتما..افريقيااوصكلندأفيمطموراذهبابسقى

القبرحنت!يت..الموتبكيتكنتانصيدا..نورأجفيالازجمألىالظ!!اءينتحكو

!إاعوررأاقحمهـهورأ..وعهاار5،ؤ،الرحلرزالمريخعلىالانسانوأختال

الألساةعصراشهد..ادعوالص،روخفربتبفااشسعلأ

لاليالفرثاهالكبرىلمستكمنيخبوجحيماالصحرأءفيالقى.1

..ؤ!.هرولثيطموجعلىألاطفالبسماتأحرق الاعنهتنزعحىا-ئيفيصفعألرميرا

ا!صرهذألهلأحفاماهكأيا!د(!هروشيماالقرنهذاوصمة..

النصز!وغإتتمسىإالابدينمدوألان!ألدورراسيفيتهوىصبأحكلفي"أ

)1(الطهنبووأنغاميدهفيماتتصيادا

الرحمقعدجيلكالقاهرةااسيقيةمولىآ(أ

(...

%

-%
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خ!!كا+ي!يهج!ش!!لآبن!ديمخفيتجضبزش*نج

---.؟!فيص7-قي:في!يرقي!!،+

سى.مم-يلصني؟تر!!بخفي+صفي+يم!+ء!قي!قي؟؟"ش..-

كى!وص!ثعر*----!ولورحسي-+ت!!م-طش؟ك.-7-!لأبم*!ك!!!

هـ.:.-*3--كا+!د+طأ:-لأ--5+%؟بل!.+--س!-+!في،سنر

ب--؟خخ!يمقي+?عيرضآقي---بر

عموراعيلرىا!ى:عوممر---------.---ا--ء+-.-ء--.لا-"-كخ!سيز-.؟ج.في!+ش!جقي.أ+قي

الممكنةالعمليةالنتائجعنالرضاعدممنشيءإلى،(سبزيفاسطورة)1عمفااهتماما،5191عامتت!رهعند،"المضمرد"كاموكتابأثار

الاقلمحلىاو-النازبةنصئعوءيعزوؤهو،بالعبثالموقف!محنتضشأالتيتبابرحطعلىالسبياسيةالطوائفمختلفعنهتحدثتاد.النطاصطواسع

فياببيافيلببةالوطئيةطرحالىس،راءهاتكهنالنيالفاص!فةل!وءبمشابة!البعضفامحتبره،الفرنسيالشيوعيالحؤبباسضثناء،شيا.نها

(لوبود.بعثثالحادالاحساسبسببننئأالذيالاخلاقيا!فواغدلملفمصإدرمنكاهنامصدرااخرونفيهورأىالمادكس!بة،تناووض!ارزةنطربة

العبث،علىالتمرداشكالمنشكلبانهاالنازركأتغسوليهكنوو:،ومنالمهمومن.ثهـ،!أايهـاامحيد،اليممعاريالجناعمن،المصفاة؟لمجهالمة

والاس!اوبالذاتارضصحضةبينلضمييز1يس!خنطعلم.نمردولهـنه"الحديرثةلارمة9"عح!بفةمنالوعوداشنمزلىقد"المضمرد))انايضا-

،والقسوةالقوةبيى،والعنفالطاقةبين3؟لأولأأأأكا!ولهـأ.وساوت!ركاموبينوقعتاتيالجقوةفيالمباشرا!م!صبكاقوات

بصورةالقضيةكامويعالج،ء491محأمكفتاتيا!وا!ةالر-أيةوؤكطا!قثرفلم،*ايلاد!دهفيصا!لرتاننيالا!ببزرةا!ش!ةاما

فيالالمانكلنتصهـ!رداتصؤفؤ:عبئنص"إدص!ا!،!ؤ!-يملااصزقدالمعق!يىمنكحبراادوالحقيقة،الاه!مامبدلكقياسعه!مكئاصمام

كمامحاطرهم،العابثرللأذساىتشصحيصومبثأن،القون!داممطا!لرثيئمالطبم!بحدإحفب!فلانيج!ح،واقعيعيرتجويديااف!افعيهوجدوا

سلكو؟ممنالكثيرانبير،الاخلاقيةاتجرإباتاو!اممن.ذحمروهماإطاالانكصيزإص!للتصجمةابضانظروهكذا.المنالقريبةليستصصاياعن

الق!وةشرعة:الضابشرعةفي!هـمضوا،المانيافيالبيل!زا،ورصوعنجرنموذجابانحنبارها"ال!كماء"بوفواردهسيمونلقصة

الحياة،ففدتللانسارحساباييرحسبولم،هـاعوالشوالعنفتعاهـجقصةف!ي.برىديجزمانسانحاراتمنأصولهأجتثت

بالوجودالوافحةاللااحساسيةمن(!هروبواصف،ر!صةالاررأذقيالخلافقصةابرفاتعالجكما،اخرىزاويةمنولكن،مماثلةموضوعات

هدهيركبكاموكانواد،القوةومغامرات"الواقعيةاسةالسب))شقلالاسبابفهذه،فواضحةالموقفهذامثلاسباباما.وكاموسارتربين

فىحبمئتظمانفسهوجدفقد،القرن!تامنالاربعيناتفيالرسمائل؟!قالملىالثوريركأعلى9178ضاممنذفرنسافيالموجودالالحاحبذلكتتعلق

عندالعبثيةالاسىذاتمنردأفأقد.ةلاولنل!صإاصناومةحرىةذيضملثيو!بحزبوبرجود،التجريديبالتفكيرابرصداتتعلقكما

الذيالوحيدوالايضاح.الم!(رضامسكراالىفصولو!كأ"،ا!ازإينالاخرىالناجهمناما،ناجةمنهذا.الحربمابعدفرئسافيتاثير

بانواصنقاده،؟لعدالةفيالصارمةرغبتههو،لنايقدمهانيستطيموبر"نع-ت؟م،الانكصيزيةالصثجريبقيبألنزعةتقلقآلاسبابهاليكفان

القبليةالمكركاتبعضالى*شارةعنطربقالادشبتأىبمكنالعالمملاعبثبالانعزالوبالتالبى،يطاكيةالبروبالملكية،انهـلترافيمثايةاشتواكية

بالضبط،هي،ومعاليقبمايرمتلكنفسهرلانسان.والشعورللتماسككاموعالجهاالتي؟لقضايااما،الاوروبيةالقارةعنوالعقائديالجضأفي

دائم.برخ!رانالامورهـزهكيرفيبزباءتةونهـ2لمو!الانسانلانؤ،فكأجاذبالىوهى،نظريفي،ذانهابحدهامةفهي"اثتمود"كتأبفي

شأنهامنوالتي،عميقااحساساا)-،1بالصاجةيحسىالتيوالاخلاقيات.احزبصدؤرنسافيزرطالذي؟لذهتيالطقصرلفهمجوهرقيذلك

110101ء*.ءا.وراءلماطويفتطورعلىتشنملالقضاياتلكفانذلكعنوفضلا حير،للانسا!تسمحلننيهي،نسالىكالن!وحيصمنلرصحيهر

هـوباى،كاموويرفول،ا!كونفيالا!ةلاخل!!ة1انعدأمووبلمحان."سيزإفأسطورة"فيكامواليهاائتهـىقدكاناتيالعقيمةالنتاءلج

.....ور(...او..ا.هنما؟!قضاير،هاتعكمناقشة(لضرورىمنتحعلالاذ!ةالنقطةوهذه لان،لعبثمبد؟منللمرد!باب!ينسكلينسمبطودلمابببنو.0.0003

ررإلها.لمهوحصث،وبسرصسولةالص2بقيزرإبلمواودكانوابببئالنافيول!و،لنأتوضح،لكاموبالئسبةوأهميتهاالقضاياهذهتفهمو؟نهذآ

فىعلينا،تعليقينعلىائعىاالىيلكلونا،كاوروتفكيرثيالضحولهذاان.الفرنسيينمنمعاصر.ولهبينكامومكائة،مباشرةعربصفة

بكنلمالعبثتأيهديعتبردائماكانكاموباننوضحان،الاولى؟لدرجهاك،!ءننءناوضحبمورةكاموعئدالفكرخطوطوتسمت2فلقد

ال!باتالييقودئاسنلبياموقفافيهيرىاد،مؤ!ةقض-يةمجردلعموىالرسلملةوتشبر،"(لما"لىصد!الىرس!ائل"فيوالسياسيةالتاربخة

الجه-مجدةفي9291اذار12ةىكنتفقد.ايجابيةتوصهلال!صدو!بعد،43!أعام!ءواقي*دبعالرسثلهذهمنالاولى

العبثحقيكةممطالتثبتاىا!اكالأ!!"-مء9أ+أ،3ربباكانبريطانيايقمد*
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حدالىالعظائديةالسياس!يةالثورةفيالواضحالت،ريبأ.نألي"وبنا!أكيدسبي!لفيخطوةاوها،نهايةلاب!اية!صيكونانيمكن

.التطرفانهفال:ء91امحاممعهاجراهااكيالمقابلةفييدجء.دوبرا!خهائي.وذكر

.فهوالاولىصف!اتهفيمبين"المتمرد"كابوراءمنالعام،الهـدفعنابحتكنتشزبفاسطورةفيالعابثنى(عرحللتءندما))

الاشكالتلك.انسانيةواللاللعنفالمعاصرةالاشكالها.نيكلفهممحاولةاحاولىكتت،منهجياشكابرومذاكامارسكأت.عقبدةءنلاوسيلة

نسا،ظاهرنحوعلىتبشروالتيأيديولوجةاسسعلىتعتمداتي".الج،هـالانشاءيبسبقالذي"الخاليالنظيفالمدى"دلكاقامة

كامسو،منتذكصرالىحاجةدونمالندركواننا.الانسانسعادةهدفها)الناجةمنسلبياامرا،سيزإفاسطورةفي41وللقةالن!دبب-خةكازت

ؤئونمنشائعافنااللإماعيالقتلفيهغداعالمفينعتىباننا(لنقطةهيوهذه-العمليةالناحيةمناما.لكاموبالنبةالنظرية

حصلواؤدالاؤرادبانقائلاي!جمن!،كانمنوبالرغم.الحكوماتالخطوطنفسهاهياملتماسرءن،لشاربرنجية9الاحداثفان-النمانية

القتل"هذ؟انالا،الوسيلةبهذء،استعادوهاانهماوالسلطةعلى.واكدتدائمااهدافهمنجزءاكانتاقيالايجابيةللتوصيات؟لرئيسية

اككنيكلي.الكمالىفيلاتطاولذروةبلغقد-كامويدعوهكما!"للأليالعقتلبيانحالبأيلايمكنهاكميةاوعبثيةاصلم!قبياتان"؟نلألالاص"ظيوف!

،وسئد5لانبارى؟خلاق!يةدعاويتبررهالقتلهذافانذلكالىوبالاضافةاخللأقيةولي،تومساختياراتهناكنجمتفقد.،نيةالانسكامومظالب

الئاسيتجزربانهاتؤكدفالحكومات.الجوانبفافيةفلسفيةنظربةبحسبوذلك،للاخرين؟الثس!بةالموتاوالحياةتعئىاني!كئها

انفسهم.الاسقضيةاجلمن،بالالوفالعاديينككاموغربزيبشكلاخلاقارجلافان.بهاتحظىا"ياالتفصيرات

با!سمالج!اعبوالتهجيرالاستعبادمعسكراتعن.فدافعف!ك!وكألكيضعالذيالمستوىعلىجاسوساو"كوبزلنغ"اييضعانبوسه

هدااىوأظن.الشسبمشيئةهيهدهبا!يقألكأى؟و،الحريةهداقنلاراظنفانيو!كذ(.؟لمقاومةحركةمقاتليمنمقا.نلايعاجه

اهـذيوالعئف.*"المقابررقصة"طريقةعاىعابثموقف؟لموقفالميثضدالايجابيللتمردالملحةالحاجةءرضقدالكونكريني-الموقف

العابثمعبصلات-الاقلعلى-الينايوحيالموقفهداعليهينطوي!نالسلبيالاغضاءمنعرضممابأكثرشكا"منا!كتيرالشيءوعرض

الق!لانعلى،"سيزيفاسطورة"كتابهفيكامولناحددهالذي

معتى.او!ممنهناكتكئلم؟ذا،صواباولاخطأيكونالنوالعنف؟لنموذجي(لغعبير"المانيص!)قالىرسازلمل"كتابويتصمن.ا!بث

كاموبدأهوأدي،عنهالب!طالالذ!"ا!صمبرامتحار"عنالاولى

وهى.اصيراوقصةاوالموترقصمةهيبح،*م؟98!لا.ذاكبعد

لفظيةوبينتولدليسى،الثسموبمنكثيرعندعرذتقديمةرقصة

ا،اترجم"عرضيلابهسهوى"-مقابرلاتكولط،يومذأكا!ماشبةال!وفضغطاتبدشهااتيو!رزهـا!سمائل

سيزبرفط"اسطورة"الاساسيينمقايهبينجمايمينالمتالموقفينبينال!القة

عمرشااكرنتأجهي،"المتميد"الاجيرةالمكالةوهذه،"المكمود))و

!ووهفيالثيرممااولأ!بهاشهرالذي"الض!يرامتحان"عزئجم

ل!لاثابدارمشمعوى!ميالذيالوقتفيا!دقيقالصابرالذاتيالتسط؟لذنجبجةانه،(لرسافل

الاستئتاجاتمنكثيراممنح(نلاعادةتؤهلهبشجاعةفيه/نجمتعكاموكان

وودففىإررعإعبيئالتناقفاتلمواجهةهخالصةمحاولةافيها.اليهاتوصل؟تكاناقي

تحليلاتتصمن،دلكالىوهي.وأدقأشملبصورةوتمحيصهاالواصحة

حعبةلهـلزينةمنكاموالمشروعهذاماقادوسرعان.الاخلاقيةالعبثلمضامينمنقحا

الخاصةمفاهيمهبد!ااذفهو.اوسعقضا؟الىالذاتيالتسلالحالة

دبعرايجابيةالاكثر+بح،!مالارتجاعينلننامليمضي،العبثعن

ل.ق003قبزطنلارقصاط،نجماواللذ/ن-السيالسيةوالثورةتافزيقيالميارتمردأي-غيرهمامن

كامورشتقصيواذ.باحراوبشكلالعبثءن-اتهاررجية(لمناحيةرون

ل."!03.أووإ.اءلمجهقالتذلش-كبعديعود-الادابفيعنهءعبرهوكما-الميتافزيقيالتمرد

.لق.03دهسذطفوللأ.الميتافزرقيبالتمرداحيائاترتبطارئيالسياسيةالثورةقضيةالى

كالتمهما،والارهابالقتلمحلىتشتهلالثورةرارالقائلالرأييعرىش

ل.ق001!ا!االتسي"التارينفلسفة"ءقالمتسلطةالفكرةالى،اصو!هافيمثاية-

وؤ-يمالتادبخفيتشو؟ذلكو،بتتبع.الالماليةالميتافزيقيةانبعته(

ل.ق25.ليائتحالةالفاشسشيةوفي،عؤللأنيةحالةالماركسيةففي-الاخلاقيئالظ-*

عنرائدفاعالمقالةوتنتهي.الحالينكلتافبىرهيبووبال،عقلانهكألا

*ولبدارورو(ئييشعراءتمرديكنلم،هناا!؟ةودانبيد.الثورةلاالتمرد

بعضتمردكييرحدالىيشبهاله،والعشرينثر؟لتاسعالقرنين

4123ص.ب-ردهـذايبلغو.الاذ-ارءاىالتمردهذافيالتأكيدمع،الأنحريقالمفكرين

ب!بنولسط/قىطرعنلنفشهـأتبحتالنيالم*ممة؟لانشا!ببةصداتهه-رد

المبننافزيقي،الروماننيكيالمنمردفيالكا!مة!؟أ!4ال!أل!بهية

23



وو!ى-شيءوالخيارالحكمفص.!فاءولاكل!هلا؟هـءنحوعلىعابثعالم،وطولالنؤوالقمنبدافعالا"الشر))او"الخ!ير)،المرءلايفعلوع!دن!

،رو:!لايرءفحوعلأىعابغاالعالمبكونانفاما.-امحيلاوجداهماانعددالمرءرادسواء،اخلاقيةمبالاةلامحضستبد،هناالقضصبيةانكامو

تحومحلىبربمنلمالعثتهداانواما،مستحيلاا"راالحياةيحيلوانه.المجنومينلمع،لجةكرسجاتهام"الغافي"غرقةالىالداخإينالاشخاص

ؤالصت-قي.اةالحب"ن!ي!انمحندئذ،وي!مكنوهلةلاوليىدوكما،جذريثروعانامرانالطبوعلمالقتلانالىيت!بالعابتمنطقانويبدو

منا!ءماتأإوركانؤادا.حصكطعطيبنعبهرتص،غانقطلا،مكنالجذرية،كاموبهخدفيانلايمكنامرالاستئتاجهذامثلانعلى.المسواءعاى

الالسى،ذاتوعلى،مناهضايضص!الرياةف!لىفان،الحياةلفعلفبللمشتة،!فنراه،"العبثمنطقامضحان))أعادةعلىيرعملف!ولذا

ر-ن!انفيمجرد.الفعلهدأطبيعهحول.ندورالىخيوللمئاقشاتالموضحوعمئهايتألفالتيوالسياسيةالتاريخيةالناقتن!اتفيالخوض

فيماتقعسرعانالفلسغةهذهفان((العبثؤلمسفة))عنبالالفاظكا!م؟+أ+03استدلالاتبمناقشة،"الممرد"كنابفيالاساسي

ال!د-لىالاقعلى-لنفسهبرزعمعنهاالتعيبرهذ!اناذ،تناقضات.العبثيةفكرةمنالجدبربةارلمئتائجبعضيستخرجهوؤيما،تجربدية

اللتحليل،يرطرحهالذياللاتماسكذلكصميمفيالتماسكمنالادنىقضيةحول.نركزتالتيالمئاقشةتبدأ"سيزيفاسطورة"وفي

!ا"فايرظلىانلئبحي،المةطقي-كأالوج،كأمنوافإ،تحليلاالمعبتأفتحليلالاشارةطريقمحنوذلك،ا!ذكرا،نفالمنطقخطوطنطاقفي،الان!ار

عه!معبرغيرانسشطبيد.العبثنتائجمنثابضكأنتيجةباع!نيرهالذافيالهدمالى

ي!-*كامونقائضنسي.91انولظ-الصعوبانطووذهادراكانستتخلتى،المناقشةبعد،ا!نخيجةهذهان-سالفارأيناكما-نجد

ا!ت!-فىوبينالاول(لعبثي"وؤ!هبينالمقارنمة.برمحقدانبكاموتهـيمبالتيجريئةمو؟جهةذلكويتطلب.العابثةالمغامرةهحلهالتحلمكلانهاعن

دم.ؤف-"لىبزئربرفا!طورة))انبرقولقراههناومن.المنظ"7كماالدبربماراقترافاما.بالعبثالكونعلىحكمالذيالفردقبلمنالعابثللكون

وفيا)مقازهـ."قعقبدةابربئعلىلاينطويول*ف،الحججفياسلوبالنا"الئاح!رونتلفلا؟عملاله-العيثعنا!ماءدوالان!حارجريمة

ورنك!روولدىركون،هكذا."ذاتهالتماقض*ـوالعبث))اىالحقيقةالاس!نارالم!نوكةالمقاومةمع،المن!يةالناحيةمننقللماى،لرقيةالاص

فيالجوهرياكهالم!نبانص!امبر!رؤءمايرهل!ال!قطةهذهفيالاخلاصاز(ءالمتماس!لى؟إوقفكاناداوالان.العبثعنالبديةمضدكشفتالتي

الكتإبؤ،ن،ازفاا!واردةالحجةهدهوبحسب."سيزيفاسطورة،)،بالمنالي،بصتبعدل!ؤإن،الؤدوجودبقاء،حقا،فن!بالعبث

رعرضهاا!يقلحجج.تأليفهعلىالاؤدامبمجردداتيا.نناقضامنئافصح31!7130المقايلةطريقءنو!،الانسانيةالحياةقيمةتاكيد

فيهـسإليمس،نف!ى"هوما/وردهبحسب-العبثعنهذهمقالتهفيكامواوتجريدهاالحياةاهميةمنالاقلالوبينماببينهشنانموقف؟نه.فحسب

تممثلالمقالةهذهبانيدعييظلكاموانعلى،الاهميةضئيلمعتوىكاهـويتقبلواذ.درماتيكيةاهميةيعطيهاموقفانه.الاهميةهذهمن

بمضالىا!توصلمنيرم!"الذيالسلبيالميثودولو!ا""ارءضميط!ه*كما-نجمتالتيالقتلمعضلةبانمايناديهـرعانفانهالحجةهذه

والمسوغالاساسيةالقهمةكامويرىهناومن،الاإجابيةالاستنتاجاترفضالىيقودناالذيفالاستدلال.كذلكانحلتقد-اعلاهذكرنا

بوساطةالايجابيةالق!يمء(ىكاموبهايحصلالتيوالطريقة.المقالةلهذهالموقفل،ذاالنهائيوالمنطق.القتلرفضالىحتمايقودناالانتحار

العبثادراكانرأينافاقد.صبديكارتاخرىمرةتذ!نا،السلبيمنهجهكما،حسابياالمضبوطالذاتيالهدميستهجنانشأنهمنالعبثاز؟ء

برمتداني!نبغيالشكهذاانايضاورأيرئا.الوجودبقيمةالشكيعني.السواءعلىالعقلاننالقتليسطئهجن

نفرتفسيرلايطبقاداق!االحياةفيالتفكهرامهـاليةليشملالئهايةفياؤناعااكثرتكونقد،نفسههوي!صوغهاكما،كامواستدثلاتان

لل!ثحادادراكا1قنواحذرالشكهذايكنمهماولكن.السثبه
..تبدوفالقضية،كذلكالامركانفاذا.كهذاوجيزتلخيصفيتردمما

مهم!اثم.الضا!ثالىالادراكدلكشتهىانالىيلاحقه.
...!.....ليطلادراككدلكمعنىفان"سيزيفأسطورة"تقرأفلئن.واهيةحجةذات

!في،ااكيالمنطظ-قىلا!!لىحاط53يمالق!سيةالاشدلالاتتكنرايئا!رور.وافخيرتثيبهيقجماسعلىاساسهافيتع!مدقضيتهبان

العهث،تحرلةوتكور.العمثوراءتحرلةلوحودلاشكفاله،الع!ث.
........مىتبراستخداملحلىانحنمدتقدالاذتحارضدالمطروحةالحجةان

وبرمضح،اللمعقلةبئصحفال!ث.والتيردبالمصيحةاحساسا،هرهابجو

.اكهردلىضر"ءنسماىضر!ءذبرضشأوهو.ابرضهـ(الا-!لاقىا!حسفإعتحتالاضطرارىالاخيارهـشوذلك،المعانيشتىفي"مئطق"

......اسننتاج!ا،كلهدلكالىبالاضافة،كاموويستخلم!.العقلانيةالحتمية

ير:ة*حطبق-سشكا"لمووهدةلاابرهدوامثلفابمجما"(معناقفافىسلالحلبلايكونلنولتمردافي،كامويقولهوما.ا!و؟فيعيرالتشبيهيالقياسهدامنم!سكومعير

رمم"رشةالقم!امءكل:او،العبثعلمىالتمرؤطفانسلفاعرضتالتيللحجةينالاخرقتلؤا!منطقيةيرامراالانتحاركاىاداانههو،الحقيقة.

برانهإكبثاعلىؤصهانحكمانفخطيعالتيالقيمبعضباسمالعبثالاخلاقيالشبربينهئايخالطكامو(نويبدو.منطقيعرامر؟يضاهو

المنطقية.والضرورة

الىرءمردان،دلك،"نىفان،بث4للا3مدرالانسانإصبحولثن.عبثى

الىيشيراذوذلك،وافيةغيرهناحجتهبانيعيكانكاموانويبدو

--،قضم!بغ،وويراد،ونقائخي!نقيضه5!أ،307.آ!!*تناقضاىيرانه.اخرىمرةالانتحار-العبثبينالعلاقاتمضامين

عوليمىاجاؤشامعنا!ااعطلهامنوآول.وتخى،ربهاالعقليةالمبادىء.الانسانحياةعلىالحفاظالى(لدعوةفيويمةب،العبثتصلحقبقةفي

لحر!وتضى--الر،)ص!أمقلاتناقضبي،ارادالذي،،كنت"الفيلسوفالىالدعوةفيويممي،العبثحقيقةتقبلفيجديداتناقضا!ى؟له

جم"الم!".لميةالعونوالمبا،دىءالقوانهيئ(ساسعلىالعبثتفسيريتمانوبمجرد.الالسانحياةعلىالحفاظ

ء!لاهيالميثودولوجااوجم!التسها-40،أء+7؟ه*،عص!بلالحاحذاتهالحياةفعلبظهر،الحياةعلىبالاسمتمرار؟لمطالبة

ا،(لمرجم"/الابحاثمنهجفيممارستهماكتمانلايمكنوالحكمالخيارانعير.والحكمالخحار
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هلماهـ!والتي،"اذنمرد"كمتابعاصرتالتيالكتاباتبعضوراءيكمن.الوجوءمنوجهبأي،القضايالبعض"كلا"فيهرقولىالذيالحد

وعلى".وجودهيؤكدانهمنبالرغم،اللهوجودجو!اندومارشبلفيوا"نعم"يقولانايضاعليهفانالعملبه!االانسانيقوملكي،ولكن

اللهيحضعهواد،الحاديموقفالىيتحولالتمردةانحالايةالتمردحركةطريقعنالعبثادداكويمكن.الاخرى4،القضابعضبوجه

يرفضوهو،للندالنداساسعلىمعهبالتعاملويبدا،انسانيةلاحكامالفرد،باطنمي،التمردعمليةلمناتكشفوهكذا،وايجابسلبهيالتي

صفسةاللهعنتنونانوبمجرد.مكلانكلفيالحلولصفةيمئحهإنبانالقولاحديستطيعولا.لهمناهضاالعبثيقفماشيءوجودءن

موته:يعلنالتعانيكلانووو،يبدوالذيولكن،ضرورياامراالتمردتجعلالقيمجميع

جماحالالا،كبحغزوةسكل،الانسانيالوضعضدالثورةتأخذ"اناي،الحدودفرضمعناه"كلا"المرءفقول.جديدةقيمايبعثتمرد

ثسم،انهيارهويعلن،سجينالىالسماءملكفيتحول،السماءضد.الحدودهاتكداخلصيغتقدمعيننوعمنقيط

".بالاعدامهليه
يحكمالطبيةفيالغموضيشيعقد،المضاقشةمنالمرحلةهذهوفي

القتالالاستهجانالىالتمردمن،العمليةلمهذءالتاريخيالتطودانيكشف-الاقلعلى-مترابطةقيمثلاثانءلى.القيملهذهالشاملة

قامثم-.وكتشيهوبوديرسادكتاباتفيالتوانيعلىمتابعتهيمكن،معناهالمبثءلىالانسانيخنمردفلئن."الميتافزيقيالعصيان"عنها

.المقال1هذفيذلكبعدمملاللبقسطكاموللانسانالعص!يانو/بمشف.لنفسهالانساناكتشافاعادةالاولىبالدرجة

بعد،والمسيحيةالتمردمابينيربطكامويمصي،الثأنيةالمرحلةوفي.وا!خطورةالاهميةمنجانبعلىيعتبرنفسهمنجانبوجودايضا

01-.0.51عن،انسانياكائناباعتباره،جوهرهحقيقةعلىيضهرفانويستطيع
النظريلاساسو.والالحادلتمردبينالد6لمةلصلةوم!منرمرعان

هناكانضلىالمرءنصاذااما.سلفااليهأشرناقدالعلاقةهذه!لاوجود.عبث.!ا!انكألك،وبسنظيع،نفسهمنالجانبهذاطريق

الاحتجاجفن،عنهاالمسؤولهووانهالاشياءجميعحظلق!والهاالمفردىالانسافيالثمنذلك!ب،اليهااثار(لقممنالاولىفالقيمة

حالايةوعلى.ذاكبعدمعئىأيمنخلواعئدئذرمبحالميتاالزيرقيهذاطريئعنالاو!هاعنهااتعيرلايمكنالتيالامكانياتهاتيك

الروابطبأوهى،الظريحيةالئاحيةمن،والدينالتمردارتبطفقدككائنهويتهيعينالذيهوالثمنهذااىرأىقدالقرداننجبر.الموقف

منوتناوباهاعليهاواختلفا،(لغربيةاوروباتعاورافقد.المباشرة،الشخصيمصيرمنيرفعوبهدا.الانسانيالنوعفيكعضوانساني

هوالمدنبةتاريخانالىيم!بكامونجدوبلاجمال،الزمئيةالناج!وهكذا.العمومبوجهالانسائطبيعةمنيرقعانعليه.رميعيكما

؟لتمرد"و"اليتافزبقيةالمصالحة"منمتتاليةحالاتبمثابةالطببعةيشبهشيءووبالتيالثانجبةالقيمةعنالتسمردلنايكشف

علىبانهملناس1معطمفيهايحسديئيةحلاتوهناك"ا!افزدقي(لىمبالثرةبمورةتقودالقيمةهذهفان،كامورأيوبحسب.الانسمانية

نجنلقونهااننىالرلمةالاجوبةيقبلونوانهم،الانسانيوضعممعوئامالكاريتزيالقانونويستبدل،الانسانيالتنضمامنالى-الثالثةالقيمة

(لقرةهذهكاموويد!و.اسئلتهـ"علىرداا!لاهوتورجالا!قسسمن."موجودوننحناذناتمردانا":يقولاذبهخاصاخربقانون،هنا

الاجوبةفيهاتحعقاحرىح!لاتوهئاك."المقدسةبألفترة"،ظاهراسلبيايبدوالتمردا!منوبالرغم":بقولهالقضيةويلصص

بانهمالناسمنالعددفيحسن،الانسانارضاءفيالرسميةهوااطا،عمقنحوعلىايجاجمبمااتالا،جدبشيءايلا.نجلق!نه

التيسبقتالفترةالتمرد.ففيفترةتكون؟لظروفهذهفيمغرب.وفيغر!اءاررفاعيرضبماواقى،الانسانفيا*امنة(لعتاصتلكءنيكشف

سبقتالتيالفترةففي.التمردفترةعونالظرولىسبقتاتي".دوماعنها

هذاركانرومانيا-*غريقو(لمدينةمن*خيرةالمراحلوفيالمسيحية.السالفالمقتبسهذاعنينشاانماالكامنالاخلاقيالتمردهدفان

واتخذ.ظاهرااستعلنقدالأنساناوضاعضدالتمردمنغريزيحزبعاىهجوماجوانحهفي،ريببلا،يطوي،كامويعنيهالذيفالتمرد

(ستبدلت،المسيحيةنموومع.لوقريطستلاهثمالموقفهذاأبيقورقد،انقىاخلاقياتمايعتبرهبأسمذلكيفعلولكنه.التقليديةالاخذلاقية

لاسسيما،تدريجيةبصورةوذلك،بالتمردالالهيةالارادةمعالمصالحةانتمردوراءمنوالحافز.المباشرةالذاتيةالمصلحةأسارمنتخلصت

المسيحيالشكلواستمر.المسيحوعقيدةالوسيطالشخصخلاليضهانكامويحاولعئدماحتى،روحيحافزجوهرهفيهوابيتافزيقي

المصالحة""بدأتعشرالتاسعالقرنوفي،قرونعدة"المقسمةللقنرة"الاغريقيةالتعاليمبانكقولنا،روحي(نه.لاغيرالمنطقيةالعدودفي

الثالتعشرالقرنلهافيكانفرنس!اانالحقيقةوفي.التمردمكانتحتلكلمقياس*نسانيةالروحتجعلائالىتدعوهيحيثمنروحية

وكان،اللهفدالمتطرهـبجحودهالجدالجديدانتمردروادمنرائدطا*،الدقيقالدينيبالمعنىروحياالتمردهذايكونالاوطبيعي.شيء

فيالروملأشيكيةالحركةجاءتمااذاحتى.ساددهالمركيزهوالرائدكاموويضع.الالسانيالوجوديتخللالهيبهدفالاقراريرفضهو

امثالمن-؟بيتافيزيقيينالمتمردينبعضانرأبنا،عشرالتاسعالقرنالامكاناتعلىيتعرفانبمد،بالدينالتمردعلاقةعنطربفتبنملاحظتين

فاكدوا،بقضيتهم"التصالحية"المسيحصورةربطواقد-فيني.-الالسانيبمعناها-للتمردالروحية

والياسو*لم)"موته"ثمالصليبعلى"يأسه"وصرخات"آلامه"يكوناانلايمكنوالالحادالتمردباناعتقأده،ولا1،يوضحفهو

اولئكعاملولقد.(الالوهيهضدالتمردالسسبالضبطهيوالموتيجنحانانهمامنبالرغم،مؤتلفينحتىولاكلا،البعضلبعضهمامرآدفين

وبهذا،يهوهضحايامنضحيةانهعلىالمسيحالميتافزيقيونالمتمردونتحدقضيةهوالتمردانكاموويقول.البعضببعضهماالاندماجالى

القرناعقابفيالشعراءاما.(للهعلىالهجماتلتجديدالطربقاخلوامنحالةضديوجهانينبغيفالتمرد.نقضقضيةهيممااكعر

عماتغنيهماجوبةعناحياناوبحثواايضاتمردوافقدعشرالتاسعوالمتمرد.القضا؟منالحالةهذهعنالمسؤولفدوبالتاني،القضايا

نجدالحانيالقرنفيواخيرا.النهائيالواقععنالمسيحيةترويهالذيالمنطقهوهذاولعل"الاساسيةالناحيةمنالحاديالميتافزيقي
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أ،رهـهااقيا&محاجمبقال!ن!مةواته!ا.نتشهؤهملسوءيسببحصلمجددااكأبهبدطويقعنود!ك،الضلمردنعمةمنؤاد!ؤوال!ر/لمئيةان

كاموفكرت!آثرمدىايالىلئاتوضح،ودستوفسكيتنشهعنكامو.الوجودمحبتعلى

الرجلين.بهذينوراءهاخلفتاكمردمنحمالةفيالاننهجمشباننا،القوللناوبحق

نحوالمستمرالتمردانحرافبشأنكامواوردهتعليقاطولىولعل.وصفهافيكامويمصياكيالتمرد.نقاليدهيوهده.قرنينتاريح

وراوربولوزرمونفيهيناقنضىالذيالفمدلكفيووو،اكلبمهتةنارإخيةقصةالىنظربر"مناقشةمؤ!،النقطةهدهفييرخحولفهو!ذا

بينالقائمةللتتاقضاتحادتحليلىالتعليقذلكؤفي.والمصور،لينولوقر/بىرابيقورتمردثلىاكعلإق!!صهحاترضعوبعد.كمرد1عن

عمدنجدهااتيالوبيلةح55(،ا3؟أ+موالامتثايةالنهليسعت!المسي!جةسة(1المةرررة))الفضعبركامو!مةز،حيالمصبالع"دسبظا(للذين

،ا،الم!إنريء:غرم!ىت(ؤضا!خاكانءنوبا!رء.كا.ورامهولو./رءون.سادتمردالى

السىمشدودلنهليسننة1منالخاصالنوعهداانوبىعيكاموانعتباتا1التمردءلىكاموتعلميقات+نفصيللانفسران،حقاالمسيرومن

ععدتفصيليةبصورةنظرموضعهيلئهليستة1و.نناقضات.الامضثال.حالابةعلىبابجازاليهاالانتسارةنمبعينقاطبصعول!ظ.سادمن

باف!،الفراتمنرةؤفيفي،رعمواقدوانهملالسيما،لصرباليبن1الى.بم!بالذيالثصائعالزي*!بالرغم،طيباما4مضحسالكامو؟!

كاررالنمردولؤد.السياسيةبالثورةالمينافزبقيننمرد1دمجعلىلعمإونداهفيعظيمةمب(لغةفيهابولبطقدكا.نباباءتبارهسادانجارانطان

غير،قرد؟،لشهحشالرومانتيكيينا؟ممنذ،الفائتالقرنفينديرهوكما،مثالهوحيثمناهميةلسادانكاموويرى.الوقت

لسيعماهـنر،نهمزعمواقد،وار(غونايلوارامثالمنالسرياليبنبعضانولقد.الحقيقيةالتمردلطبيعةالوقوعالمتحمللخطر1ائفهملسوء

ا!!وع!.االماركسيةومباديءالؤ(نجةفوضاهمبينماالمصالحةعلىالرروهةء.!))الشهبردؤ،عهالىفازت!ى،ءرائزهمنبد(عذلكسادفعل

اك،لميس!نةعنداقصاهالىوالثورةالتسمردبينالدمجهداكاموويتابعاكىفالحربة."(لرؤ؟ونزوة،الكإ:يةاإئزعةارلتقيراطية،(لشاملة

صكرالفوطرائقاللغةبحرق.نطالب،ائنهليسنر"وهذه.الوياليةالقيمنحرقت،لذلكوكأ"نججة.حدودفياتليستاجازةهيبهايطالب

السر.لم،ليمهمةانالىبرذهبماثورؤولهناكبل،وحسبللأنيةالعقمنطوفانفي،التمردمنيتجزألاجزءاتطلانيئبغياقيلاخلاقية

النارليطاقىبيدهومسدسهللشارعيخرجأنعليهانهىالاصيلاثرعنضاميالمةوالدفاعالعنيدةالذا.نيةأحفالمصا.كاموعصيانعنف

أف!نالبوجهشهرالذيالعنفمنالضربفهذ؟.العابرينعلىاعتباطافتمرد.بودببرحتىالرومازتهبمبن؟ياممنذالفردقيمةاضعفقد

المجتمععلى،مالفترة،تركزقد،الاقلعلىنظريى،المجتمعاعضاءشمأنذالمثفيشأنه،القدرمالعالمتمردمحنكلياأختلافايخننلفهؤلاء

فهمهاوالتيذلكبمدالماركسيةجاءت3ث.ا(؟سسعاتاحدىبالحتبالىهاإقرنفي"الدازدي"للاديبالرائعكاموتحليلوان.سادتمرد

هـوتطوبررهاوغبالهملتحريروسب!ةفاعتبروها،نافصافهماالرياليونسوىرءنربموذاكالضهردهذابينالفروق(رلئا.وظهر،ع!رالتاسع

حرمةحرقعلىبرووانافقدم"المزدوجالشيوعيةحديت))جاءواخيرا.انحدار

نحومحاك!ودلك(...!الشعبارادة،الدمقراطية،الحرية)الهـلماتموقفوفمفقد!ستوفسكيفاناءرىناجبةومن،ناحيةمنهذا

!ففيرىكاءواورا.المةؤك!سابقةتجاربمنلديهمءهاكضيرابرزبداغجبكماكاموبهاعجبك!دن13العصيانضووبمنضربعنالمدافع

هـنالسرراليةوالفكرةالسر؟نيالتمردفيمشتركاعاملايىستةالنهاشى.تطلعهخلالدالقيبمرغنرفعصيانانهولوقريطمموا.ابيقوربتمرد

دونبر!،الثورة"ننوعاييريدونالمرانينهؤلاءان"..الثورةهيوتلك.ألالهيةالرحمةاستبدادمنبدلالىلانسانالعدالةسيادة

الذيوالمصالحةالتلموفيقعالمومن،التجارعالممنيحرروومشيءاياكالادرالى4ءاذلكويعزى.لكاموبالئسبةللثمردالاولىالوظيفة

تحقيقهيمكنلاشيءأحلامهمثورةان.فيهالعيشعلىمرغمونهمابرفانبطلهقادتوالتيدستوفسكيعئد؟لتمردلفكرةالرفيعالئصني

.الاناةاطوبرلاكضظيماطريقعناوواككصيليةالفنيةالمهارةءريقعن-شيءمقبولى!)كلللعبث(لنهلستيإئطقابينرفيبصز(عالىكارامازوف

بالضوورة،القضببةتكنم4ؤولهذ(،1ءالعزلهمقدمتقدمااسطورةانكار؟مافيوفيتفحصانفمجرد.الاصيللعصيانه(لمطامحالاخلاقيةوبين

المحىنطرفدبريتونانوالحقيقة.حالايةعلىالخطورةقليلشيئاامرالقتلجريمةان،منهرعبعلى،يجد،للعبثالكاملة3النت!ائج

ولخطيستظيدويةءمئاعةفعلاهيانهااساسعلى(لسياسيةالثورةبةأيجابيبشكلىتبريرهايمكنلاالفضبلةوان،المنطقيةالناحيةمنمقبولى

ؤانها،الاجتماعيالظلمازاحةفيالثورةنجحتاذاما01السرياليةابوهئقتلىلكيالمجالويرفسح،الاخلاقيإةهصدايقءلىفهـوو؟خير(

الظال!مبرججب(ن.بستطعلمالاجتمماغيالظالمانمنئذعندستتثبتالعقلانيوالقتلالمنطقيالتمردهذاانكاموويدعى.لجنونهحداويضع

الماركسي،المجتمعفيالعقلانيةالنزعةوستعمل.الكونفيافيزيقيالمي!.ئهماالسرالىالمذهبفيالالوهيةدرجةالى(رتفعاؤد،بهالمرتبط

!نا،ومن.(لانسانيالوضععشعيةمنالش!فيفعلىالاولىبالدرجة.المنطقيالتمردبهذاميااسا!اذضغالاانشغلفدنتشهوكاق

مطامحورين،اكتصاديرة-السياالاهداف!بينيدورعميقاصراعانج!انالممئمنكاناذاعمااكساؤلصدودفيالموضوعهذاناورص!قلقد

وقد،للماركسيةمناهض)**(اليومكأموان.(لخائبمةالسرراليةويجيب.اطلاقاشيءباييعتقدلاهوفيماالحياةفيألانسانيستمر

ا!تبمالتقليد،"للاخلاقيةموقتةعودةاقتراحالىنهليستتهقادتهعنالمتأخرةاث(رهفيالجوابهذاويقدم.بالايجابذلكعاىئتشه

المستمرةفصرخته.ورامبولوترمونعند(لمتاخرةبالامتثاليةتذكرناباك،ني،،ذلكويقوده.المنظماإشكمنبدلامنظمبممانكارالتبشيرطريق

اف،توجم!موخة!ط"ايامناوراءماالىوسنصل،نريد1ات"الانسانوانللارضوالولاء،القوةوارادة،"السورررون"عقلىةالى

عامااستنتاجاكاموويستنتج.موقتالهالىيتحولانيسننطيعقد

"ارو؟".اك!ردنقيضةالاثالية)،بمالسمتأثبرهافيولكن،صافيةئهليستةاذهابقولهنششهنهليستةمن

كامولبيوامصرعقبيلكهب)**!افيذلكؤدفيقوليتحوطنكامو9منبا)رغمالناذية،الىغلهـمخهاؤفد.الزعاف
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اوغحرحكبةياوداطولرفاشيئن..!ء
ححسس-سحمححسص-ص-ص-ححسص-ح-حمس-ص-ححح!ححس

إخبيهااًلديادينا،ركىعلىتسسعىمثلمما

بلاههعنيكملىء9ءض..تعينافصمتي!ف!ماالسممراءبيةالغلتمسال

وتفاههيهقعيأبكبمطبق5وغباءبنظرديينوتعر

يغريلاالنهدعنفولنبحلقىالحرى"الحرةفاحسن

بغريلاالساقوجوعنطقىغاض

سرمكنونمنالكهففيوماأمزق،وجوعا5الاحرفأجلد

ضياعاكان!رحلتيأدحرق

...فوداعاتحدقلمينيعجناو-ارى

امسىكانماوأذأواغرقكقيفيالظلمةأقبض

نفسيمحافتهلاقهاغجريه

مصصيريكانوأذأالضائعازسسانييا،الرمللهاثيا

الكبيرالحهـمتشاطيءحزينموالأصداءفي

حقدولاحبلاحيثأعماقمبىتروينالتيالحكايالث

حسرهلوعةلا،بسممةولا!تتململعادتاعصاجم!

..،.المهلهلوحراحاتكليبعن
ببصامقحسىث!كماوضمجةبعرلعرقب11تقسىولاكان.ماكلفابمبدي

المىؤالمسعور5جنبيفيالجمتفاناخيانهاجلمنجساسرعلى

لىالم!ادرك!حهيئ..يخونكانكلنا

وعزائى0.0.0011

خيانهاجلمنجسماسدصلبوالمرفقةأتقولىلاكلا70

محبهيعطون،ألحبلسمالونجضتصىبىليس

يغفرونلىوأععري

يخونكانءلنا-نمجريهذثماتغدرألرى

غبهلاعجريه

مخجحريهألاتصححح!!عجريه

المممبولتيسببر-دمشق11%خفيهاسرارصكينيكفيقالهـنىزب

ا!مموديبا!انيالموالوتاتعالي؟لافتيالمتمرد؟شنبررفقدوهكذافالسرإالية،السياسيةالحركاتمنحركةتكونيمكئ.انلاالسرياليةبان

علىالحصولفياخفقهوواذ.التاريخاوالموقوتؤوقهوهماوتلهاتبمو،بر.بتونمعالواضجتعاطفهيبديالذي،لكاموبالئسبة

تيجة.ؤكانت،الزمانخلالالمخلاص-ءنيبحثلىداالابدي؟لخلاص.التحقيقمستحيلةحكمة

الاصيل،الميتافمزيقيللتمردتشويهاتمنلالتيالسياشبةالثورةألكالىكاموقادفدالقرنينهذينخلالللتمردالاستقصاءهؤاان

-56الصفحةعلىالتتمة-التابىبخ)*(تأليةطربقعنووذلكزلحاؤصاسمايصبجانالىينتهيالتمردهذاانالىيذهباستمتناج

أنسبةالكامولمىللاستف،جهذامعالعربيةالطليعةمثقفولخشلفأ،1الواجباقوتر!لىالمحافظةفياخفاقهبسببوذلك،والحياة!رية

اكطلق.نمردهمبدايةأتالعربالثررورتالمثقفوتيرىاذعاكطموالى؟قضةستظك،الاخلاقيةو؟لقيم.ميتافزيقياصضجاجايفيتوافره

الميحافيزيقي-بمعتاوحىءى-ادتهاريخلياقرؤكعبدايةعو.الذأتمنفعندئذ،ويموتاقهمرديمرعانبمجردولكن.توترههناككانطالما

!سضوىالى،الكاريهخيالمصش،،يألفالتيقائعا!ايخحويواكذيؤدالمطلقةبدعارةكامورتموهماوان.واكهليستةالعنفمنهناصلا

ت،ؤ!بزيقىقىأءحولأ"عذا6تردصأكأاخروبمعكى.الميخافيزيمية3اشخور(،للعبتالمطلق(لرفضألىاي)الاتخحارعنالدفاعالىاماد(ئماادى

هـالثابحةالتجريديةالحقائة!لازمنمةمنلاأحمتلريضإحيويةصب-!دونهلوالنتكلالاصير.للعبئالمطلقالقثولالى)ايالقتلكلالدفاعالىو؟ما

أصسمماسيهأانكورداتالعربالئوريواتالمئقفولاتعؤلاءيرىل!المعنىوبطأاقي،ؤئريرقياقمردطبيعةخانثم،وشاعسادالذيهوالتطرفاش!المن

!:،ومن.الميخافيزلقيللكمردتح!حيدبليةتوالتاريخفهيأكصاضد"ا،اررطووقىاكورةصصرهفينموهليمتحنكامويعودثم.ذلكي!عد

تسشمداليالماركسبةل!جهاعشراض!اعفرتطر-العربيةريةالخراتنجد-يسمبكما-"التارب!خيالتمرد"؟و

لا،يخقيةالفضاغوإن!تأتجريدات،منالجامدةا!طبعةحقائه!!تنوريشهاطبببع!ةالىيشيرلأنه"؟لثاريخيالتمرد"تعبيركاموويستخدم

الىت!ينقلألعربيةاخوريةفا،أحاايهوعى.أسوجودأحيويةمن((موت))ان.السياليةوالثورةالميتانجزيقيالتمردبين؟لقائمةالصلة

مد!!الجلالضبيعةهـمحدرلاطأدرىالاتسات"الوجود"مدرالمرتي!الىوفعقد،المؤقتالمخلوفىفهدا.الانسانتاليهتبعهقدالله

لم(المتوجم".الزماننطاقخارجكانتوالتي،صسابقاالآلهةال!بهاتنسبكانتافني
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اطه."انساناحعله"وانسنةالتاريعلروحيةتصسيخاكانالأعدامذلك

فارغة.سماءفيتجريديةمبادىءمحضاللهمنمابقيوكلالتمردونظرية!مو

كافيةليست،تجريديةطبيعةمنبهتتمتىبماالمثادىءهذهانغير27ا!و!ةءلىا!!ورتمة

لحهي،تجريدأتمحضانهاوبما.الشاملينوالعقلالفضيلةحكمننمامين

اتمردبهيتمبئالذيم!الاخلافيالانسانيالكونكر!يادفمونينقمهاهناكليستانهالقائلةالحقيقةتتجاهللانهاللتمردخيازكأفالثورة

الاصل.الاكبرلانجبهبالنسبةهيممااكتر"للتمرد"بالنسبةمطلقةقضانجا

القابلةالانسانجةالطبيعةتتجاهلفهي،ايضاتجريدات؟نهاوحيثاخلامشيبمطلقعمدءنتتمسكالسياسيةورالثورة."العابث"أي

مساغولامقبولنجر.فعبير"ظطة"ى!ةفان.اوكاطأفيولموقوعتر،للتمردالخيانةوهذه.التاريخالىويحولهالله"موت"ينكر

فيهيصطرعالذياليومذلكسيأتي))ةيقولولكنه.كامولدىوالقضايااتاريخيقلتفير.الخطورةثد،بةتائجعنهانشمات

اكدتاتي،!178ثورةحىفافوهكذا"اررلوجيسالايديولوجيبالحاضصالتضحيةعلىالئاستشجعانشأنهامنالاؤقية؟لمطلقة

الط-!استساغت،ذوو2!ر،!ادتقد،وار!قىاصهزةءلىللاخذاغراءهناكيظلوهكذا.اثترافامفترضمستقبلاجلمن

.والارهابثديدأغراء،التاريخيةبالاهدافالتعجيلاجلمنالمؤقتةبالوسائل

"لحركة،هذهبوقفلهالاقبلالتجريديةالاخلافيةالمبادىءكانتواذاتتجاتاريخيةالنظرةان،كلهذلكمنوالاكر.والطشةالوول

لسد.قبلذيمنلوءاابرالامر-بركلءالبادىهذهازا!ةفانتبريرذاتهبحدهوالاهدافتحقيقعلىالقدرةبانالقائلةالفكرةحتما

ناالامكانففي،المثالبمثابةووضعت،العامةاثسعبارادة!لتطالماالمقعلةالىباثورةازضالذيالسببهووهدا،بالعملللقيامكاف

على.الامرواقعفيكذلكهمايكوظلم؟ن،انسانجبينوالفعلالفكريظلعلىالحريةفيالزغبة.نعملفقد.الحريةباسمالتطهيروعمليات

هيغلفلسفةبهجاءتالثورةفكرةفيللانسانيةاخرتفسيخاهنماكان،مثدودنجبرامدوالى،ذلكبعدتتوقفالحريةانبيد،الثورةتدعثعين

،الاحيانمعظمفيفهمهأسيءقدهيغلبانكامويعترف.التاريخعنف!ن،ولذا.الارهاب!لىيبدأإومئذو،الاهدافتحقمبقاجلمن

لهاهغلمبادىءاخطربانايضابرقروهو.اليسارجانبمنلاسيماطبامرالانسانيالوسءنتعبيرهوحيتمنالننمردبانلم!ولكامو

فركلفيكما،هيغلفي":اثارهمناخرىاجزاءفيماإعاكسهاوياخذ،.خاطئةفأثمةتاريخيمشروعهيحيثمنالثورةاما

ناهيهناالهامةوالحقيقة."هيغلتصحيحطريقهعنمايمكن،عظيمالنورة(حداثحتى،الؤنسيةالثورةاحداثمنهذاالاثمقصةكامو

نهائياهبوطاهبطفد،يكن!م؟مدقيقاكانسواء،هيغلنظام!سيروالاقتصاديةالسيالمميةبالاسبابؤهـ،نفسهيكرثولم.الروسية

الانسانبانالقائلةالنظرة،هيغلبعد،سادتثم،الثوريبالمالورطلقافيالثورةنظر،"علىالتعويلهوبهنفسهماركرثجلبل،للثورة

التاريخط،السياقءلىحملامحمولهوبل،مصيرهتوجيهلايسننطيع.الميتافزيقي!لتمردالكبرىالموضوعاتبعض

الاحداثسيرخطمنجزءالا،(لحقيقةفيهوانحرافعلامايظنهن2وليصد،اعولهويلاصقى،فرنسافيالملوكقتلفي؟لبحثكاموويب!أ

وقع-ماهوصوذلكالنحوهذاعلىالتاريختأليهوانعنها.محيدلاالتيبالطهـارةترجمهاوشائجالاعولطونهذه،رولوالىالموضوعهذانظريا!

التاولمغنفذ،هناومن.خطءلىدائمابالضرورةهوالفألبانمعناهمنتحدرالذيالتقليدوذلك،للشعبالعامةالارادةوبس!مو،الانسانية

ؤههم.-كممالخيبةينسبانيستطعلم،المؤلهةمنوهو،!وسواناذ.روسو+

الذينالاخرونوهناك،الامامالىالتاريخمعيندفعمنوهناكذلك،منبدلا،يضعهوبل،اعلاعاقلكاؤنالىالانسانيبنواليأس

يعملون091ععام(لروسالفوضوإونكانولقد.*الثماريخعببميروحروسو3مزاهيوتلك.الراهنالمجتيعتنظيمفيالشوور(صول

الذيناولئكاما"التضحيةبارستقراطيئ"كامولححكلوهماتكوينعلىيدعلىثم.الاولىالانسانيةالالهارةتلكافسدقدالمجتمعبالطالقائله

ارشقراطية)باسمتسميتهمايمكنانشماوافقد،الاخرىالثوراتقادواالعمليالتطبيقصفةواعطيتهذهرولم!وافكاراتسعتجوست-سان

."النباحوغدا."الاجتماعيالعقد"كتابهفيعنهامحبراتيالافكارتلكسيمالا

يا!القيمكلتضعان"النجاحارستقراطية)علىمقضياوكان،ال!ببلةمعجنبالىجنبايسبرالذيالعقلهوالجديد"(لمطقى"

التاريشكي.السيا!فيألاحتراملهاتكنا.بامحتىنجدوهكدا.قبلمنكانكما،العاقلالالهذلكهوي!!ولم

بيد.الوجودكونفيو(لعدا!ةوالممقلالحقيقةتمثلتوفجأة...""موت"انمنبالرغم،تاماخلواتضلىلمالسماءانا!فرنشةالمحورة

عادت،القيمهدهعلىالابديةالحركةأسبعتاذالالماليةالايديولوجيةانذهـكوراءمنجوست-سانواستهـدف!.هائلةفجوةتركقدالاله

ووضعت،القيمتلكفيالحقيقيةالطبيعيةهيالحركةهذهانفحسبتبعد،اقيمتثم،"الخيرنحوالشاعلبالانجاه"اسماهمااقامة

."السيا!التار.بخينهايةفي-التعبيرمحان-الطبيعةهذهاستكمالواعدم،ا!لهمحلوالففكيلةالعقلحلوقدو!ومئذ.العقلعبادة،ذلك

هذهستانلادالذيصو"11،ركصهـي"الهيغلمممااليساريالجناح*.برىوهكذا.واثمسبالعامةللارادةالسيادةاصبحتفقد،الملك

لتارتة.1الحخميةاوبالضرورةدعوهالذيللمصيرالخنالأصةالنظرةلان،مثروعالثورةفيتحولنقطةعشرالسادسلويساعدامفيكامو

علىوالفردالمصيربينا!خحاونحتىفضونفييرالعربالثولىيوناما،طق!الموهذامىوللوتراموكابيزالشلافألىههناا،ؤلفويشير*

اصعلايعودوتهمبل،وهيظلواشمبنغلرنهطعندنراهالذيالطههذهفىكامومعالهطالثوريينطهفالىاهطملنثحيوونعود

وحيسث.بيديهالصهـديصنعهالذيالمصيرازاعالايجابيالموقفالىارجليىااوثانومهثحمةالملوكقاتهلةفلالثورة.التفسيرصنالمرحلة

ال!سعهطأنذلكهط،ثوريتيادياصيلةراديكاد!جمةنظرهطان.لانانى1الهزءنالهتعبيرجكل(عمي،ايضاورزههـههاصلصرمن

المتربم""!.بيديهمصيرءيصنعالذيهو"اننرجم"
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الاجيالتلكافهـار،مقتضنةبصودةيراجع،اولا،فهو.الاصيلالتمردتع!لمالقيمهذهبانقولهدل!الىيضيفكاموفان،لذلكوتبعا

مف.الودعاءالمقتالةقبلاجاكلا!ذينالروسالفوضويمينمنالمتعاقبةهدهوضعتانوبمجود.ذاتهاالمصا!هياصنحتبل،الطريقمدى

ونيكاييف،وباكونينوبيزاديفوبلن!كيالديسمبريينعلىذلكبعديعلقالتيالوسائلهاتيكأزيلت،افتراضمامفؤضمسن!قبلفيحألقب

كتبه*-الذيالثوريكاتكزم))كتابمانوعالاذعانقد؟وينقدهناومن.القيمهاتيكتحققالتيالاسايبعلىبهانحكماننستطيع

القتل،ورفاقهكاتيففيهيمقتالذيالوقتففي.ونيكاييفباكونببنف--فالوسائل.التاريخيالتمردفيللشرالحقيقيالمصدرنرى

اناسااننجد،بالنفسالتضحيةحالةفيالاالقتلضرورةيتقبلونولاسوىتلكهناكتعدولم.الاخلاقيالحكمنطاقعنازيلتقد-ذاتهاحد

وهنا.السلطةلتسنموسيلةالغتلاستحهـمواقدنيكاييفامثالمناثسيالاغراضتخدمانعليهاكانواقي،برعدتتحققلمالتيالقيم

:الودعاءالقتلةعنكامويقولبدأ،لذلكونتيجة.الاستهجاناوالشبريراجلمناستصدامهايمكن

اص!يبقد(لرهقحسابعلىاحرزوهقدكانواالذيوالنصر..."قياسهااساسعلىلا،نجاحهاالأسعلىيجريالافعالعلىالحكم

ورفضهمتضحيتهمطريقعن،تمكفواولكنهم.المطافنهايةفيبالخيانةتتحولوبدأت،مؤقتاامراالاخلاقعادتوبذلك.الاخلاقيةللقيمبالئممبة

،جديدةلفضيلةاوالقيملاحدىمحسوساشكلايقممواانالمتطرفبعدشنالينجرائماستهجانذلكومثال"اتاريخيالوضعلمطابببطبقا

.،(الاصيلللتحرلىالعونيدوتمدالطلمبوجهتقفهذايومناحتىمازالتفيالاخلاقيةالقيموضعوان،هذا."واتباعهرفاقهقبلمنوفاته

الاغتيالىحوادثبلغتهاالتيالمذووة091ععامارهابيوكانفلقد.،العامالانسمانيبالا"3للاخذالمجاليفسحانايضاشأنهمنالمستقبل

الحكوماتر؟ساءفدعاماثلاثيناستمرتالتي(لاغتيالمحاولاتاوتقبلالذيجوست-سانتميزالتيالكبرىالفوارقاحدهووهذا

منمئاتعدةهناكان،كاموويقول.المتحدةوالولاياتاوروبافيهيغلفكرةتقبلواالذينخربنالمطالثوريينوبين،لىوسوعتدالطيبةمبدة

هذهاعماقفيوهم،انفسهموقفواقدالبواسلوالشاباتادتبانعندالاثمبفكرةيؤخذانبمجردانهايضاالطبيعيومن.الالمعن

اليهاتعطشواطالماالتيالقيميخلقواانوحاولواملقضيته،لستيةالنه.الفكرةلتلكطبقاعندئذستعاملالكائناتهذهفان،الانسانجةالكائنات

والموتالتجريموقبلوا.بالارواحوالتضحيةوالقنابلالبنادقىبوسائلكلتافيوالتدميرالقتلالىقادتقدالسياسيةالثورةانوالحقيقة

ويعلن.)جملونها"لتي؟لمثلانتصاريضمنوااناجلمنارواصرعمدعن؟لفرديةالاستثناءاتتلكعلىيقضيلكييقتلانالمرءفعلى.الحاتبن

يبدووكانهجانبهمنتأييرابضمنتصريحا،هؤلاءموقفلوصف،كامومنعصرفي،احياناالمرءويقتل.الانسانيةالطهارةوجهتلطخالثي

التعاليعالمهوالمستقبلان":يقولفهو.السابقتحليلهمعيتعارضو/ضع.(لانسانيةالطهارةعصورمنلعصريوطىءلكي،الا"لمعصور

قد"التاريخيةالنزعة)ءهدهان".الهبلايعيشونلاناسالوحيديحطمونينالالىاولئكنحطمانينبغي":يقولاذبلباقةالنقطةكاموهذه

ممارسةعندالتمردبفكرةالاسفافالىيقودناكبيراعاملانلتكلبهااخذ".الاصنامخلقاجلمنيحطمونالذيناو،الاصنام

الشنابهولاء؟نمنبالرغمانهبقولههذ؟تصريحهكاموويبرر،اكورةيقدمفهو.شافيةاجابةكاموعليهايجبلممعضلةتنجموهنا

افهمالا،المسقبلفيقي!همتحقيقعلىيعملونانهمظنواقدالنهلستيينالحدودفيالتمردنعالجعندمااننالنايبينلكي؟لامثلةمنعددالنا

وذلكللنمردحقيقيةقيمميلادفيتسببواقد،والواقعالحقيقةفيالهبوطهذايعزوكاموانيبدوولكنبهونهبطنشوههانماالتاريخية

ذخيرةأرصدوافلقد.(فعار!مبهااتسمتالتيالطبيعةتلكبوساطة"العملهالتطبيقاتوالى،حيناالميتافزيقيةالصدوعالىاتناريخي

هذامارسواكما،بالتضامنعنيفااحساساوجربواالاخوةمنضخمةمنالمفكزينبانيقولانهلوكمااحياناويبدو.اخرحيناالخاطئة

بالنفسالتضحيةمرتبةالىائ!مهذهفرفعواعادواثم.الاحساسرضخواثبم،الاصيلالتمردحدودفهماساءواقدونتشههيغلامثال

بوسيالةاخذواوقدنراهمذلكمنواكمر.الاعجابتستثيربمقدرةبالنظرةالاخذالىاخرحيناكاموورءخح،النهلستيةلاغراءذاكبعد

والاطفالللنسوةيتعرضوالماهدامهملتحقيقكطريقالسياسيالاغنيالىحتى،عمليينرجالقبلمنتغسيرهماسيءقدالمفكرينهؤلاءانالقائلة

.المظخرونالماركسيونمافعلهبخلافانف!همعنبالتعبيرلهميسمحاناستطاعحكومينظاممنهناكليسانه

الاخلاقيةالثكوكوصفانيومبالحقالالميتحدثيكنلمكاموانومعلايمكنالحكومة(ن"ن،لبرودونالجدليةالحجةراجع"مرضياكعبيرا

غيرفذةتكونتكادشخصياتوالاخرينكالييفمنجعلتالتيالمستموةشيءفيالقضيةهذهوسأعالج،"حكومةانهالمجردثوريةكلونان

..اننعددةالحجحهاتيكفيجلياكانعنهـ!عالدقعنصرانالا،متكررةالتفشبرمنالثانيالنوعانالىالاشارةفتجدرالاناما.التفصيلمن

يعرضهمانفكماالارهابانالا،الارهابحياةعاشواانهممنفبالرغم"الانجيروتأيي!ده،ا!فوضويةنحوالواضحكاموانعطافلنايفرالذيهو

برحد،يكنربم،القولهذاان،نقولاخرىومرة".والبوارللمماركتابفيالايجابيةاستنتاجالهخلالمنوذلك،الفوضويةللنقابية

كانواهؤلاءاناساسعلىيفسرهكامو؟ن،بلللارهابتبريرا،ذا.ته."المتمرد"

بحيوات!اكتراثهـمعدمان.تناقضهالاصيلالتمردتووتريحيونءلمىكامولمج!جغهاالنيالاهميةفي،الاتجاههداملاحظةويمكن

الاخربن،بحيواتاكتراثهممعجتبالىجنباعاشقدسباهرلاءبنيقالىان،الاقلعلى،وينبغي.الروسالفوضويين

فقدهناومن.منهامناصلاوسيلةالعنفانوجدواانيلبثوالمثما!كثبرفيهامعاملةعوماوافقدذلكومع،الاصيلالتمردحدودتخطواقد

تتضمنهااقيالنتائججميعتقبلواولكنهم،الارهابتبريرعنعجزوامنالثبابالارهابيينعئدخاصةبصفةذلكويتضح.التسامحمن

.وبذلكالنقائضمننقيضةكلبحدىاحتفظواانهماذ،النقائضهاتيكسيرجيالغراونو!اغتالواممنوغيرهمابربيانتودوراكاريفامثال

توترفيالمناصراحدكتبواالذ.بناتأخرينالثورييئعنانحازوافي"الودعاءالققلة"باسملدكلونالذيناولثكمنوهم،5.91عام

الذياكعليمىالاسلوبهوالكلانكزم91!حا+!أي!ح*نفسيتحملالتىكامومسرحيةفي"العادلون"و،"اتمرد"كاب

المترجم"".والجواباهـؤالطريقهتبعلروحالاعلىالمثلبقدمونالذينهمهؤلاءبانليزعمكاموانخى.الاسم-
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بوصعيرخعلقالارهابه!أبانالمرءليثمكحتى،عمببةسياسةمهودوراكالييفوكان.والموتالعنفعلىباردةت4نظرواطلقوا،التمرد

والاقتصاديالسياسيبالبناءي!علقمماباكرالع،طفيةللمشاكلحلالاكتفمماءلمزرفادىانينبغيال!تمردانالىذهبواقدورفاقهمابرليانت

والاقتح!اديالشباسيالبناءتغيير(ي)الاخرالشقوهذا.؟لقائمينطريقوعن.الحقيقيةبخصائصهيحضفظانلهار،بمااذا،العقائدي

الوتتوفي.اخرىمرةماركساتباعبهاخذالذيهو(المقائمينالنقائضتلكضروبمنضرباوجدوا،بألىواحهمالتضحيةفي(لرغبة

وعند.الدولةارهابالىالفرديالارهابمنالتحولحصل،ذاتهاهـوتتقبلواقد.فهمحيواتهمفيبهايحتفظواانعليهمكانالتي

باعتبار.القتلقبلثم،التمردنقائضالغيت،هذا(لدولةارهاببروزهنس.النقائضتلكفيالكامنال!(لابرعنصرلقاءيدفعئمناباعتثاره

فيالفيصلمالحك!و"ا)تاريخيالموقف"وغدا،المشروعةالامودمنهـءيتعاملعندماالحاشيةرقيقرجلا،اخرىءرة،كامونييبدو

ا!يطرةوسائلمنوسيلةلتصبحعدتهاالقنيةواستكملت،الاخلاقوبعد!الاثمتزيحانشانهامنالتضحيةل!نحتى،"التضحية"

الجانبوهذا.للعبادةهدفااصبحتانالدولةتلبثولم،؟لحكمعلىلافاصالذيبشكله،الارهابيينايديعلىللموتهولاءتقبلفان،ذلك

التاليالفصلفي!(يتهكامواولاهالذيهوالتمردخيلألةجوانبمنينفسح،الاسسهدهوعلى.العمديالانتحاربمثابةكانانما،منه

الثوراتءنالمقتضبةالملاحظاتببعضمبتدئا"المتمرد"كتار"فصولمنال!"تتقرر"لاالنقيضةكانتطالماالاولى!كامواغراضاتامامالمجال

ثوراتتكنلم،اثوراتفهذه.الحاليالقرنفيوالفاشيةالناز،ةهذامحلىالعبث"يلغ"لمفاذا.الحياةفيم!انافهاعنيقلعانبعد

التوراتفتلك.والروسية(لفرنسيةالثورتانفيهكانتالذيبالمعنىالامكانففي،حالايةوعلى.التمردمناهضةلالغاءمجالفلا،النحو

حببثمنالتاريحالىنظرتاد،التاريحتأليهالىمرتكزةتكنلمالقيمةعلىكاموالحاحولكن.الموتيلغيالموتانالىجدياالنظر

اكثراللامعقولية(لهتوبذلك،الهوجاءالقوىمعمتفاعلةمناسبةهوالذيالشخصلان،مستحيلةقضيةالامرهذاسيجعلالذانية(لانسافية

منجزءاتعتبر،الثوراتهذهفان،ذلكومع.العقلتأليههامنطررقىعنبهاقامالتيالاغتيالحادثةيلغيانلايستطيع،بالاغتياليقوم

اراءهمااستمداقدانهماوهتلرموسولينيزعمانمنذ،التمردتاريخالاعتراضاتهذهلامثالمجالايلايدعكامووانهذا.عليهالحكمتقبله

وافسحنحوعلى،مثلاقد،الدكتانورانفهذان.ونتشههيغلمنالىاخيرةباشارةء.91عاملارهايبيحدايضعانه.سبيلايمن

ثم.دائما(لثوراتاليهانتهتالذيللدولةاكتزايدانطاليه،جلييشككالييفظللقد".للتمردالحقيقيينالممثلينباعتبارهمادوارهم

.النجاعمقياسعداماقيمايةمنخلا،معقولالاارهابا(قاماانهماهووهذا.بالعملالقياممنيمنعهلمالشكانبيد،؟لنهايةخى

الذي؟لارهابذلك،الدولةاشكالمنالعقلانيالشكلفانواخرا".التمردامثلةمنمثالانصعلنايقدمجعلهالذيالسبب

الثورةفيتعبيرالهوجدقد،ومارسهيغلمناصولهاستمدتمنالنوعهذاان،الفرديللارهابكاموتحليللنايوضح

الايديولوجي،التطورهذاواثناء،وهنا.الشيوعيةوالدولهالمروسبيةتجعلممااكثرتلميحاآنموقفامنهتجعلقيمةعلىينطوي(لارهماب

ويندو.!مار!تعاليمءلىالتعليقاتمنسلسلةخ!لالخطكامويتابع

الكتاببسيرورةعلاقةله"المتمرد"كتاب(قساممنالقسمهذاان!در!(ر-يرواث!إر:عكنلمجر

ناالىالاشارةتجبانهعير.الفرنسيةاوساهـاليمينفيونجاحه

بالقبولىفنافيلأنهذموبكىلمعدمنبفدذملكلنابنولطباعالذيدريحظىلكسهدلمب!لايامكاموبيدبشع9لىايروفىء4مجصو

ثمرةكانلماركسكاموفنقد.حقامستفيضةقراءةماركسقراقدالم!ح!ينمنلجنةباشرافتصلو

اعجابهيبديكاموكانانبل.عابررفضمجرديكنولمحديثةدراسة.ل.قمنهاصدر

الستهجان،مثلا،حيمتهفهـو.ماركسعندالمتفكيروجوهببعض...1المئبيديوان-ا

لمخم!ر.آلناسعالقرنبورجواريةفيالسائدالاجتماعيللنفا!ماركس.05الفارصابن"-2

004الابرصبنعبيد"-3

؟لاسرةفضائلانورلمقنعبشكللناكشفقدماركسانكاموويقولادقيىامرىء"-،-

الصحافةتمتدجهاالتيالفضائلتلك،الوسطىالطبقةالىتنتميالضي.ع.عنترة"-85

برجالتزجانتلبثلا(دياتالاقتصمننوععلىتعتمدانماالمحافظة..6الرقياتقشطبنعبيدالله"-6

الىايضاواشار،المناجماعماقالىالتاعسالحظذويمنونسا!0.3السبعالمعلقاتثوح-07

ذلفىمباديءكنلمالحقبةتلكفيالسائدةالاخلاقيةالمباديء؟ن..6العلاءلابيالزند-سقط8

عنعالمقظكشفماركسواتم.تضليلامضللةمباديءولكنهاونفافى..7الحمدانيفراساجم!ديوان-9

3.عالطفيلبنعامرديوان-1.
الحقيقةوفى.ذلكوراءينطوىالذىاللااخلاقيالاقتصادىقفا

.........لمو.35الخنساءديوا!-011

بماركستدفعكانتالتيالاخلاقيةالبواعثعامةبصعةيمتدحكاموان.35الذبيافيالنابغةديوان-12

تتطلبالتيالغايةان)القائلهوماركسبانكاموويذكرنا0القوللهذا0.2سلمىابيبنزهرديوان-013

كاهـويلبثلاثم.(عادلةغايةكونانيمكنلاعادلةغيروسائل...1جريرديوان-14

تطبيقبان-كاموعندالاساسيةالنقطةهيوهذه-يعترف(ئا...5حمديسابنديواث-اع"

الاخلا!بمافادهـا.اللاذعالنقدالىيدعوالروسيةالثورةمنذالماركسيةهـ.175جزءانالفرذدقديوان-16

عنواالذيناولئك،شائناتجاهلاتجاهلهقد،توااليه؟شرناالذي4..6زيدونابنديوان-17

0046حجربناوسديوان-18
الماركسبةدالتطبيقات.الفعالالواقعموضعالماركس!ةالنظريةبوضع،
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جديد؟شكلاابرزقدالتكنيكيالمتقدمفيالمفاجيءالرائعالتعجيلفانتجردتثمومن.العدالمةيبتلعبانالتاريخيللسياقسمحتقد

ماركس.لمحظهلمماوذلك،العاملةالطبقةقمعالشكالمنيرى،ذلكومع.مباثررصيناخلافيتبريرايمنالماركسيةالتطبيقات

هملمالعسكريةوالقوةالمالىبانايضالاحظقدماركسوكاناإنيالاسبابمنكبيراعدداان،نتث!هشأنذلمكفيشانه،كامو

بشأنتحوطاييضعلمانهبب.البروليشاريالقمعالوحيدةالوسيلة...دا.نهماركمساقامهالذيالنظامفيكامنةالاخيرالتفسخالىادت

.تلاميذهانكما،(لعمللهايخضعالتي"الفنيينحكومة"طغيانينطويلمانظر؟،بهالاخذيمكنلانظامبأنه،؟لنطامهذااثبتفلقد

ايف.ذلكيفعلوالمالمظخرينتلكعنالتاربخية-الاحداثكشفتانفبمجرد.تناقضاتمنعليه

بشكل،تثقلالتيهي،(لخاطئةالحساباتوهذهالضرنحهذاان؟ساليبفأكثر؟كثرالنظامهذاتبنى،النظامهذافيالاخطاء

هنا&تكونانيضبغيهناومن،لماركسالسياسية،لفلسفةكاهل،خطيرماركسمثلمن(نقاذهبمكنما(نقاذاجلمنمحاولاتهفي،اخلاقيةلأ

الىوجهنقدابشعولعل.بمقتضاهاالعملليجريجديدة؟ساليب؟نهاثبتقد،المباثرةالتاريخيةتنبواتهمعظمانوحيث.النهائية

الجديدةالاساإيبهذهانالىيذهبالذيالنقدذلكهو،ماركسالمدىالبعيدةنبوءاتهبان،تاثبراالوسائلباشداكدفقد،دقيقةغير

مدهبيحتويهاالتيالاخرى(لعناصرتفسيراعادةفييبررهامالهاتفببرفيالكامنةالتناقضاتالى،تعليقاتهفيكاموويشير.ستتحقق

لذلكنتيجةبرزتالتيوتطبيقانهاالمسيوعية؟لنظريةانعلى.ماركىاخفقالتيالطريقةعنايضاحالناليقدم،ذلكبعديتقدمثم.ماركس

(لمعاصرةالماركسيةبهاتتسمالتيالملامحهاتكالىانجهتفقد،كله.التطبيقموضعوضعهاعندالنظرياتمنكيمفيها

الاصيل.للتمردمطلقةفينةويعتبرهاكامولهايرثيوالتي،اإيومهوالعكس(نالا،علميةنظريتهبانماركسمزاجعممنوبالرعم

تقويرباعادةالماركسيهعلىكامو،يدءهاالتيالملاحظاتهذهكلوتنتهيالتحليلومن،واإ"ئبزالحتميةمنءتناقضخليطفطريقشه.الصحيح

السياسية!والثورةالميتافيزيقيالتمردبينالمقائمةالضلأفاتالسىعلىيعتمدراهنمجتمعلاينقده؟ن.الطوباويوالحلمالعملي

الاول.شمولافتتطلبالتاريخيةالثورةاما،وحدةيتطلبلالتمرد)اسوى"كلنلمالمستقبلفيالمجتمعإتطوراتسدهولكن،علمية

ذا،مطلقنقضمنفتبدأالثانيةاما(،نعم)علىمرمحرة(لاامنيبدأالمتعلقةنظرياتهبينفائماتناقضاهناكانكما.تقريباافتراضات

تخسلقاناجلمنالعبوديةاشكالمنشكلبكلنفسهاعلىتحكمهيالديلكتيكاخفاقكامولناوبوضح.باربىبلكتببكالمتعلقةونظرياتهبالمادية

تخلشقاناجلمنالعبوديةنهايةحتىمتحولاتاكيدا.سابقماديواقعيقررهالفكرانمنماركساليهيذهبمادعمفي

".فنهليستيةالثانيةاما،خلاقالاول.الزماننهايةحتىفنحولاتاكيد(انهثبتالذيالصراعفروبمناخرضربانفسهالديلكتيكويثبر

وكيف،التمردطبيعةعلىالنهائيةتعليقاتهالىكامويصلانوقبلامراللرأسماليةالكاملالتطوريجعلوذلكالتطبيقعئدخطورة(شد

بوصفيبدأ،السياسيالتطرفازاءنفسهيصونانالتمردهذاعلىانوعن.النهانجبنوالصدالةالبروليتاريةالسعادةتحقيقفيمنهفناصلا

فيكاموبهقامماوان،الفنيوالخلقالتمردبينالقائمةالعلاقةالسلأبيةئاجاتالاستبسببحيرةتنشأ،الديلكتيكيالسيا!حتمية

السمياسيةالاخفاقاتبعضفحصاعادةلهوالاخيرةالمصفحاتهاتك.متفاوتةاوقاتفييشننبطهاكانماركسانيبدوالتيوالايجابية

بعدمالعصرالتمرداخطاءهذءالفحصاعادةوتؤكد.آنفاوضعتالتيان-التاريخديلكتيكبانللافتراضيدعوواقعيسببمنهناكوليس

عهرمنذالنقداليهاوجهقدكاموكأناتيالمتطرلىاخطاءوهي،المسيحبكلمة.الزمانخلالمنظورةنهايةله-واقعةحقيقةبانهالقولصح

بالئسبة،توفح(لسيالسيةالنقلالضهذهانبيد.فصاعداسادالمركيزتنقضاتيهيوكأنهاتبدو،ذاتهاالتاريخديلكنيكطبيعةان،اخرى

التمردذلكومو،المسيحقبلماالتمردلعصران،الاقلعلىلكاموويحلحدلهسيوضعالطبقاتصراءبانالقاللة،نفسهماركسمزاعم

والاع!تدالالتحديدبملامحيحتفطكانالقهـديم،العالمعنهعبرالذيعناخذهيمكن؟لذيالشكلفانواخيرا.طبقيلامجتمعمحله

نفسه.كامويناقشهاالتيالسياسيةالمعضلاتتلكلحلالضروديةمختلففيمتناقضةبتعايروصفقد،الحكمعلىالبروليتارياسيطرة

منكمصدلى"الظهيرةبلفكار"يسميهعماالنهايةفييدافعفهولذا.حلولدونماالامورهذهتركقدماركسوان"،؟رولفات

فيهابخصائصذلكويعالج.والسياسيالروحيالانبعاتمصادرهذهمثلعلىتنطويماركسعندالنظريةالاستدلالاتكانتواذا

كتابيهفيرسمهالذيالعالمولذلك)،(المتوسطيةلأصولهاخلاصوضوحااشداخطاءاظهرتقد(لعمليةتطبيقاتهافان،والترنحان!قلبات

."الاعر(س"و"والموضعالجهة"تنبأالتيالخطوطبحسبيتطورلمالمجتمعان،ذلكومثالى.وبروزا

بألتمرد،ذلكبعد،يفكرانالمرءعلىانهلهوتسا؟لينشأوهئاالاصليبشكلهمستحيلاامرانظامهتطبيقجعلالذىالامر،ماركسبها-

ان،بمجردانهنجداذ.ممارستهعندانحطاظاليهمنآلمابسببموضعفاصبحتعادت،استنكرهافدكانالتيهـفالاساليب.(لكامل

جميعفان،واقعةحقيقةالتمردلجعلالسياسيةالاجراءاتتتخذالوقتفيهذا.بهمنيتالذيالمباشرالاخفافىذلكيعالجلكيالتطبيق

قدالاخلاقيبالطابعالتمردهذاطبعتانسبقالتيالقيمتلكماركسو/قلل.ستتحققتنبؤاتهجميعبانماركسىفيهي!كدكانالن!

القاعدةتستبدروعندئذ.المفروضالمستقبلمتاهةفيضاعتاوأجلت.؟لفلاحونيلعبهالذيالاقتصاديالدوراهمية،للمجتمعتحليلهفي

اذناتمردانني"القائلةبالقاعدة"سنكوناذنر،اتمرانني"القائلةملإبينخمسةتعداث!ميبلغالذينالروسالكولاكاصبح،لذلكوكنتيجة

ثبت.ولقدوالعنفالعبودية!هذلكنتاجموصودونما،**.ويكوننحنعلىالماركسيونقضى1791ثورةوفي.تاريخيةاستثناءاتمجرد

التوفيقوسائلمنكلهذلكانباعتبار،التهجيراوبالقتلاما،ه!لاء

(،"المترجم.المتوسطالبحرا.لىنسبة)*(علىانهاحرىمرة،ماهـكسويثبت.الماركسيةالنظريةوبينهؤلاءلين

الكريمةالايةراجع.الانيةوترفهضالاولىبالغاغدةيؤخذايأ**أمنقوةاشرهوالعاببمةالبروليتاريالتضامنانيظناذ.تامضلال

.!خيرهوبالذىادنىهوالذياتستبدلون"واحيرا،.تماماالعكسبرهنقدالثانجةالامميةفشلانعلى،القومية
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ةحالصطوذ.الدوامعاىالسه(لعحةالثعرةت!اهلضهاأ!االق!بمةبالضبط،حالايةعلىولكن.العبثالىبا!قيالىمصملة(دائمكانالمتفأق

ممىأ!طلا،لكلنضووريهغيوهيرةفبمت!لمببوؤ!،وطا!ههاالنور!س!ةهكذااو)من!يةاسسعلىنفهايهكنصعوبة(لمرحلةهذهفيتظل

فيأننطرفأفتلةمنناصمع!(لالتاربخفننألببه.ذاتهالوقتفيم!امعضلهالىب!حوق؟نيلبثلاالتمردولكن.(الاقلعلىكامويظنكان

كاموانبل،للتمردنجانةمجمرديعضبرلاهدااتاربخا""فتا.المواقفتلكتبدوحتى،الثورةعنفشكليأخدانبمجردملحة!حلاق!

المستحيلمنان،ياسبرزمع،ىيرفهو.منطقيةاستحالةفيهبرىالئنمرديبدووهنا.عمليحلايعلىتشنعصيانهالوكما"المعضلة

التابىبح.م!جزء!*!لانهم،شاملاادراكاارشابىبخالناسيدركانيجدانهغير،العدالةعنواضحةفكلةفللتمرد.تقهـرلاجبرةازاء

وبرهسروهعليهليحكمواالتاربحءدطبمعزليقفواانيسنتطيعونلا(نهمغير،الخببر(لىيطمحوهو،ال!دالةباسمالظلمافعالمقترفالعسه

هضالثليس"بانه؟لقولان،الحقيقةوفي.الخطعنممصومبشكلاهـتحيل*نتجعلالضيالشريرةالاساليبمستخدمانفسهيجدانه

وجسطكأمنجزءالاهوما"؟للهاجلمنالا،تاربخمنالنهابةفي،العبودقيقواعدارساءالىالحررقىعنفكرتهوتقوده،الخيرتحقيق

ناالناسمحلىبستعيلذكوظهلماطبقاانهنجدوهكذا.هذهالنظرةالتمردمح!اولاتمنبالرءمالاخرآحدهمايناقضوالعملالنظرويظل

"،الزمانفييقعفعلفكل.التاربخنسمولتحتضنممضاريعيحققوا.بينهماللئوفيق

بنطتملانينبغي،بهايسته!يائتيالنظرياتاوالاهدافكانتم!ما!ماالسبياسيةالئقائضمنمجمونخينتستتبعالتناقضاتوهذه

والذي،منهمناصلا(لذيال!امشوهذا،الشكمنكببرعنمرمحلىحيثمن،التمردويتطلب.والحريةوالعدالة،واللاعئف(لعئف

المعم!يعةنجبروالصرامةالتعيبنيةالنزضةيجعل،الاخيطاءبحتويقدانبيد.الانسانجةالحياةاحراممنبدافعالعنفاستهجاق،؟لمبدا

لها.مبررلاأمودابالرهااعولهااستمدتقدالسياسيالتعبيرالتمردفكرةاعطتالتيالثورة

وشبثةليكونالانينطلق"الحرودفاسهة"الىالمرتكزفالتمرد.بستهجسينان(ماالمرءعلىاننجدوهكذا.العنف!دأمناوطبيعتها

كلوقبل.امحلاهذكر(اللذبنالسياسيينالنقيضينتقرلروسائلكلنالشر.بقترفثمالتمردبختاراناوالشرعنالطرفيغضثم؟لتمرد

انماصدالتميخونالذيفالعنف.واللاعنفالعنفمسألةهناكشيءوالثورةالتمرداهدافمنهدفينوالحريةالعدالةنجداخرىومرة

خدمةفيادواتمجردالناسيجعلانشأنهومن،منسقلانهذلك!معلبيدهاالتيالطبقةحريةتقمع،نالثورةعلىيتحتمولكن.السو؟ءكلى

نايجبفانالدنفللفنمردبالنسبةأما.البعيدالتاري!يا!دفاعلىفانواخيرا.لانصارهاالعدالة،الاقلعلى،تحققلكيالحكم

التجريديةالعقائدمنعقيدةتخرمانيمكنلافردبةمسؤوليةبانهبفترضتحتفظانارادتما؟ذاللثورةمناهضكلعلىالعدالةتنكرانالثورة

واصورشاثالعنفأزاحةاجلمنالاالسلاحبثههرلاثالتمردلذابينعليهالتغلبيمكنلاتناقضانجدهناومن.لانصارهابالحرية

يناديكاموان،ذلكومثال.وتقنينهتشربعهاجلمنلا،اصوله.العمليةالثورةومطاليبالاخللأتجبةلمطاأيب4

ذريعةا.بةللورةوليست،اجلهامنالمرءيموتانفتحقلاالثورةباننحسسصدلاموقفاتوقفناانشرنهامنالتناقضاتوتلكالحيرةهذهن2

"لكبرى.العقوباتالغاءعلىمباشرةنقدملمما،الانسانيةالحياةلأخذلنزهـة1و"اليوغي"عندالاخلاقيالعقمبينفينختارانعلينا،عليه

اللاعنففي،مببررهالعنفاننجدالاصيلالتمردسياقىداخلوفيكما!نجد،النقطةهذهوفي)*("القومشبر"ءندهـلكلبية؟لأخلاقية

.الهدفهذاتحقيقاجلمنالايكونالأو/ضبغي،ذلكبع!ر-.(لتمردعنفكرتهالىاثراجهيعود

بشأنكامويستخدمها(لحجةهذهتشبهاخرىحجةوهناكلتأبرتجاهلاهناكلانتنشأالمعضلاتهذهامثال؟ن،3يزوهو

النسبيةيوكد-للحدودبادراكه،الاص!يلفالتمطردبروالحريةالعهـالةانذ!كونطل.الاصلللتمرداصرمللاعتدألوتجاهلا،لحدود1

نايجب،النسبيةمعانيمنالمعئىهذاففي.والحويةالكلهـالةبشانعلىبل.شاملةحريةليستهيالمتمردبهايطالباتيالحريئ

يكونولكي.وح!سبتقريبيةاهدافا،الاهدافمنالمجاميعتلكتك؟نالمحدودةنجبر(روهـيةتجاهفعلبردبقومالمتمردان،ذلكمنالعكس

الوآضعالتمردعلىفان،الدقةمنيمكنمااكس"اننهريب))هذأالذيهوبالذاتتمردهوان.ضده؟لس!اتاحدىتمارسهاالتي

التمرد.بكونالوسيلةوبهذه.الار(ءعنالحربا!تعبيريسمحانالمعالم"كأمووبقول.حريتهحدودبضع

،الحالهذهوفي.يبررهالذيالانسانياننضأمنبهايسسندقوةقدمف،يطالبلاومنه،لنفسهمببنةبحريةيطالبالمتلمودن1فيريبلا"

الافكادمنفكرةباعتبارها(لعدالةعن(لدائمال!نعبيرالتمردسيضمن،الاخربنحرباتوتدميرالناستدميرحقبمنحه،الظروفجميعتحت

امكافةتوافربسببمتناميةحقيقةالعدالةوستصبح.(لمثروعة.اف،نايهينلاانه.نفسهعلىممنماسكاالمتصردكانءاا؟اهدا

!االعدالةاما.الاصيلالانسأنيالتوصيلوتوا!رالاحتجاجماوان.اخرانسانلايبهالطالبانما،بهايطالبالتيفالحرية

والحربة؟لتسبيةالعدالةولكن.مناسبينثحيرفأ،رانالمطلقةوالحريةصيره،رعارضعيدمجردهوليس.ممارستهمنالاخرينبمتعيرفضه

مقياسوبينجهةمنببينهماالانسجام(لىبالتاليستقودانالنسبية".و(لعثيدالاسيادمنعالمايعارضىانسانولكنه

علىالحفاظاجلمنكرستامااذاهذا،(لاخرىالجهةمنمنهماكل(نسبىقىآ!تيالقهبمهالبكالىخرى1قيمةهنااضيفتقدوها

ذاته.التمردق!بم!كبماالقيمةوهذه."ألاعتدال"هيالقيممةتلك،التمردعنتشققت

يق!أنالىبالمرءيئتهـيالذيالمجالالاصيلالتمردويفتتح

التمردويحافظ."القومسببر"و"لليوفي"التطرفموقفيبينسالما،رالكلبب.التأملرر(ضة"السوغل)\يمارسسن،(المجوغي")*(

م!ك!ولأى،3*

اليومية.تطبيقاتهـافى(لسمياسيةللثورة؟لاخلاقية1محالمطعلىالضسالاوا!01للحياةالنهائةالقيمةفرالشكنزعة

فلأسفة."علىعدستهيسلطانالتمردفعلى،كلهذلكيتحققولكيفيالبيروتراطصكأىتلثاني2د،السالمبم-التأملياثقف!تصرقفعئكناية

الميتافيز.بقيالتمردفيلا،الاغريقيالفكوفياصولهائجدالتبم"الحدود،("المترجم.(لحد،يثالعحر
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مايمتحكأمون1نجرالسببولهذا.الماضيينالقرنينسادالذي

وهـ-ذا."المتوسطالبحرروح"او"المستوحدةبالاقكار"يسميه

،؟صسملردصمامل!فسأإرصسصلمالتقدميبنالمفكرينمن،؟لاولىبالدرجة،الموروثاننوسطي)*(التقليد 4انيةصردساالاالايديولوجيةعليهتامتقدوالفرنسيينوالاسبانالايرطاليين

مء،ركمس،،ؤتشه،هيغل).ذلكبعدعليهتغلبتاثم،افتاريخيةوالنزعة

هذاعهسنافيالحاسمالصراعيعتبركاموفانوبالتاني(...الخانغلز

تلاثاقامةمحنتعان:التمسنابمببزتمشنم!نو)يةأللاختمار!!بينقائمهومابقدر،والمسي!حي!ةالماركسيةبينقاءثمعيرهو

ابدااليافعالعنفبين،المتوسطيةوالضقاليد**النورديةالاصلام.."

وال*تب،العلمطريقعنالثقلالرارحالمحنينبيئ،التاضجةوالقوة

عربيةروأيةإفضلا(الملطفةوالشجاعة،والكتبالعلمطريقعنالمخففة؟لملطفةوالسجاعة

!!ت-.((4والطهيعالتاريخبينوبالاختصار،الحياةتجاربطريقءنالمخففة

شدكذيو؟نافضار2(ان!كن،الموسطية(لتقاليدمنمطامحهيستمدالذيفالتمرد

اددمةتراسةا!را3!القيملانذلك،السياسيةالامثةمنمثالاباعتباره،قعالا"نمردايكون

...والافوةروة1فالكر.وحسبتجريداتمحضليستعئهايكشفالتي

بوجودهامدرضةقيمكلها،يشترطهالذيوالانحندال،عنهماوكشفاللذان

ا!!سروظ!التمرديزعمولا.الت!ردفيالشخصيةونجاربهمالناسلافعالالكامل

قائم!ةبن7ستظلانهااو،الازلمندقائمةكانتالقيمهذهانالاصيل

فىانيمكنر(هنكواقعجم!يعهاالؤتمهذهالىينظرالتمرد،المستقبلفي

لهـسزردفيونصتركولأنالعربيةادباءلجوريعيحق11هـا،الوهنفيلهلاالذيالادراكذلك،التوترالراكبهاي!حتفظ

المسالقة.1..001111

(الاعتدلوممارسهالتوتركادري)وهماللاعتدممارسهبرهاتحتعظ

باسهم"المجلادارةالىمخطوطةالكتابي!قدم2(الثورقي-النقابةالىكاموويشرد.التصفيالجوهريةمنالخصائص

الحنيتى.الكاتبالفرد.ميمصازكأعلىتعملالتيالثوريةالممارسةعلىمثالاباعتبارها

تمتلكوهيفرنسا،فيانصارهالهازالماحركةالثوريةوالنقابية

ولا2.ألانقبلنثرقدالكتابيكونألايترط3(النقابيةالىوجهتاتيالاتهاماتعلىوجوابا.بأسمهاتنطقصحيفة

.والمجلاتالحححففيننترقديكونانمنمانعيرقول،سياسيتأثيرايمنخدوبانهـلمالقولالىتف!بو(دتي،الثورية

الديروان.اوالدرإسةأوالروايرةلموضوعتحديدلا،(ىوير،العمالي!الظروفتحسينامراببهايرعرىالحركةهذباىكامو

اليومفيعتذرةالستالعملساعاتتحولانشانهامناداةفيها

أ.6!اسبتمبر(ايلولأئرحتىالمرطوطاتتقبله(مستئدةالحركأهذهبان،كاموو)مول.الاسبوعفيساعةاربعينالى

علىبعدف!يماعنهايعلنتحكيميةلجانثلاثوتتألف.ال!مليةغ!المنتطرفةالماركسيةتجاهل!هاواقتصاديةانسانيةوقائعالى

محذدفيالمسابقاتذتائجوتعلنأحكامهماتصذرأن!اكغادةافادتقد،الحركةهذءفي،الاصولالعميقة"التكرجية"وان

61!ادناالثا.كا.5
ير---!طلورم!صاصباتجاهتعمل؟بهاالديلكتجبةالماديةفعلتمهءماباكثرالانسانية

الفائزةوللدرللةوالديوأنالروايةمش5ل!ع16من،العا!الىالخاصمنمنطلة،الماركسيةفيهتسيرالذيللا.نجاه

يعادلهما.ه،اولبنانيةليرةألفقدرهلجائزةوهـكلىا.النظرالىامملامن،التجريرببةالاؤكارالىالواقعيينالناس

نا،الارهـ(تتتجعبانولتحلم،ال!وضوية-النقابهبئحىانهنجد

"ألادابدار"الىالفائزالكتابننترحقوقتعود17طبتاا)فنانالخاصت!انانكذوهما،الافهانواذلالالاستعبادتنجنب

الاولىالطبعةعلىاضافيةقماحقوإؤلفايتقاكىولا،ذلمحتتتجن!وهي.عاماوخمسينما!لةمناكثرهنذبطابعهاالثورة

ننه.الافثلاثةطىزدلاالتيالنقابي!ةيطرحلاانهءلىيؤكدكاموودكندائماالعنفتتجعبلمان

يرضربمثالمحضسوىليستعندهانها.نهائيكاملحلانهابامحتبار

الراهن.الوقتيتطابهمااللذينالعملوعلىالسياسيالتفكيرعلى

واقععلىموقفالهار-خدلانها،المتوسطيةالحكممةجوهرتعكسوالنقابية

ذا.حالمياالانمسانهخاءالىينسدهابرباطالحكمةهذهتتصفان.الاؤتءانيتينو(لحدودالكرامةعن(لسليمةالفكرةيتضمن،كونكريرتي

بالسعادةتضحيال!تيالار!/ولوجي!اتجميعتردصانالحكمةهذهمحلىالحكمة؟ن(لقولادهاننا(لىنس!عيدانبوورمئا،ذلكطربئوعن

اهـقبل.فيتغققمحمليةغيروعوداجلمن،الراهنةويرعبغي.(نساىهوحهثجمنا!نساىحبمنتبعثانجبالسي!لسية

ترجمة

ال!!ثيلالديئمحييالكاكلةالمتوس!البحرالىنسبة)*(

؟لاحرارالعراقيينالادباءرابطةمن3"المترجماوروباش!مملل-الشمانيهة)**(
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اوغحرحكبةياوداطولرفاشيئن..!ء
ححسس-سحمححسص-ص-ص-ححسص-ح-حمس-ص-ححح!ححس

إخبيهااًلديادينا،ركىعلىتسسعىمثلمما

بلاههعنيكملىء9ءض..تعينافصمتي!ف!ماالسممراءبيةالغلتمسال

وتفاههيهقعيأبكبمطبق5وغباءبنظرديينوتعر

يغريلاالنهدعنفولنبحلقىالحرى"الحرةفاحسن

بغريلاالساقوجوعنطقىغاض

سرمكنونمنالكهففيوماأمزق،وجوعا5الاحرفأجلد

ضياعاكان!رحلتيأدحرق

...فوداعاتحدقلمينيعجناو-ارى

امسىكانماوأذأواغرقكقيفيالظلمةأقبض

نفسيمحافتهلاقهاغجريه

مصصيريكانوأذأالضائعازسسانييا،الرمللهاثيا

الكبيرالحهـمتشاطيءحزينموالأصداءفي

حقدولاحبلاحيثأعماقمبىتروينالتيالحكايالث

حسرهلوعةلا،بسممةولا!تتململعادتاعصاجم!

..،.المهلهلوحراحاتكليبعن
ببصامقحسىث!كماوضمجةبعرلعرقب11تقسىولاكان.ماكلفابمبدي

المىؤالمسعور5جنبيفيالجمتفاناخيانهاجلمنجساسرعلى

لىالم!ادرك!حهيئ..يخونكانكلنا

وعزائى0.0.0011

خيانهاجلمنجسماسدصلبوالمرفقةأتقولىلاكلا70

محبهيعطون،ألحبلسمالونجضتصىبىليس

يغفرونلىوأععري

يخونكانءلنا-نمجريهذثماتغدرألرى

غبهلاعجريه

مخجحريهألاتصححح!!عجريه

المممبولتيسببر-دمشق11%خفيهاسرارصكينيكفيقالهـنىزب

ا!مموديبا!انيالموالوتاتعالي؟لافتيالمتمرد؟شنبررفقدوهكذافالسرإالية،السياسيةالحركاتمنحركةتكونيمكئ.انلاالسرياليةبان

علىالحصولفياخفقهوواذ.التاريخاوالموقوتؤوقهوهماوتلهاتبمو،بر.بتونمعالواضجتعاطفهيبديالذي،لكاموبالئسبة

تيجة.ؤكانت،الزمانخلالالمخلاص-ءنيبحثلىداالابدي؟لخلاص.التحقيقمستحيلةحكمة

الاصيل،الميتافمزيقيللتمردتشويهاتمنلالتيالسياشبةالثورةألكالىكاموقادفدالقرنينهذينخلالللتمردالاستقصاءهؤاان

-56الصفحةعلىالتتمة-التابىبخ)*(تأليةطربقعنووذلكزلحاؤصاسمايصبجانالىينتهيالتمردهذاانالىيذهباستمتناج

أنسبةالكامولمىللاستف،جهذامعالعربيةالطليعةمثقفولخشلفأ،1الواجباقوتر!لىالمحافظةفياخفاقهبسببوذلك،والحياة!رية

اكطلق.نمردهمبدايةأتالعربالثررورتالمثقفوتيرىاذعاكطموالى؟قضةستظك،الاخلاقيةو؟لقيم.ميتافزيقياصضجاجايفيتوافره

الميحافيزيقي-بمعتاوحىءى-ادتهاريخلياقرؤكعبدايةعو.الذأتمنفعندئذ،ويموتاقهمرديمرعانبمجردولكن.توترههناككانطالما

!سضوىالى،الكاريهخيالمصش،،يألفالتيقائعا!ايخحويواكذيؤدالمطلقةبدعارةكامورتموهماوان.واكهليستةالعنفمنهناصلا

ت،ؤ!بزيقىقىأءحولأ"عذا6تردصأكأاخروبمعكى.الميخافيزيمية3اشخور(،للعبتالمطلق(لرفضألىاي)الاتخحارعنالدفاعالىاماد(ئماادى

هـالثابحةالتجريديةالحقائة!لازمنمةمنلاأحمتلريضإحيويةصب-!دونهلوالنتكلالاصير.للعبئالمطلقالقثولالى)ايالقتلكلالدفاعالىو؟ما

أصسمماسيهأانكورداتالعربالئوريواتالمئقفولاتعؤلاءيرىل!المعنىوبطأاقي،ؤئريرقياقمردطبيعةخانثم،وشاعسادالذيهوالتطرفاش!المن

!:،ومن.الميخافيزلقيللكمردتح!حيدبليةتوالتاريخفهيأكصاضد"ا،اررطووقىاكورةصصرهفينموهليمتحنكامويعودثم.ذلكي!عد

تسشمداليالماركسبةل!جهاعشراض!اعفرتطر-العربيةريةالخراتنجد-يسمبكما-"التارب!خيالتمرد"؟و

لا،يخقيةالفضاغوإن!تأتجريدات،منالجامدةا!طبعةحقائه!!تنوريشهاطبببع!ةالىيشيرلأنه"؟لثاريخيالتمرد"تعبيركاموويستخدم

الىت!ينقلألعربيةاخوريةفا،أحاايهوعى.أسوجودأحيويةمن((موت))ان.السياليةوالثورةالميتانجزيقيالتمردبين؟لقائمةالصلة

مد!!الجلالضبيعةهـمحدرلاطأدرىالاتسات"الوجود"مدرالمرتي!الىوفعقد،المؤقتالمخلوفىفهدا.الانسانتاليهتبعهقدالله

لم(المتوجم".الزماننطاقخارجكانتوالتي،صسابقاالآلهةال!بهاتنسبكانتافني
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-ء-أص،---+لجدفصررمحصاللى!له!ك!(

-برصض!طلطمث!بولرصص!ر!
-م.-

1(.العادلسباتفي))عريقهأكحنضفا(ثمالمنمميةالهفبة"فىضاكعاكات

الروالسبمنوكلةاخفرواسبهولكن،بهامرالتيا!بلادفيوثقافيةالجزائركيبئةمعقدةثقافيةبيئة،العربيالوطنأجز؟ءكلانهأظنلا

الفرنسي.زميلهيخلفهاالتيظروفذانأالجؤالرفيالا!ب!بةفالحركة،عامةالعربيوالمغرب،خامة

اكورروا!ؤا!،التاريحجةفمالمراحل،الفرنسيشخصيةامااحرأرزاتطوروؤهـكان،ءإنتصو!،اذرقسوىخؤايرلها،بىركانيرمكئلا

والتاسععشرالثامنالقرنينفيعليهامرتاقي،الحربية-الانقلابية-فقدالجزائرفيتطورهااما؟طبيعياتطوراال!ربيالمشرقفيالادبية

.الغروردرجةالىبنفسه،معشدة،معقدةشخصيةمنهاجعلت،عشر.حادبشذوذمثسوباجاء

،اللغاتاجملولغته،الحضاراتاحسنحضارتهبانيؤمنفالفرنسيأحاطت-الطبي!ىالتطورفرعىلهامااتيحت(ذا-الامواللغة

لبيثقفماالعمتاداا!كونهذاالىارسلهاللهوان؟(لقوءماتأسمىوقوميتهعنوالانفصال،الانحراف!شرتقيهابرءأيرلمةوالفكرقيالادبيةالحركة

،4رأرفيالرسالةوهده،والفوصىالبدائيةمنوينقدهم،الناستمكنوا،أبفائها.بردمتناولفيماكالتاداوهبم،القوميالثقافيالواؤع

بين،وتار!ء"،وثقافض"،وحضارته،لغتهبنشرالاتحقيقهالارمكنؤيالقو"يةشحصيش،معنالتعبيريمتعوبلابحهثاوطانهمواقععكسمن

متجاهلا،وئقاؤتهملف،!عاىالقضاءمع؟استعمرهاالتيالبلدانسكان!نبىلتبيرانحرافاو،للواقعتزييفاي،طبببعيبشكل،كتاباتهم

ثقاؤ-ةلتقاليديضضعشعبكلانوهي،الواضحةالتاررنجيةالحقيقة:الأثورةلاعبارةالعميقالمعئىردركانساناانأظنولا.الشخصيةهذه

احر.شمعبلها/ءضع(ككبماالتقابيدعنبراجوهراختلافاتختلف،وفكريةلانلها-الجزائرفي-العربيالانسمانادراك"بالاغةيفكرونالناس"

واال!ربيواطن41منيجعلان(بدالهلأيمكن،الفرنسيوالمدرسوعقبربة.اللغهمشكلةمقالكثيريعانيجعلتهعليهمرتالتيالتجارب

وسائل،مناتخذمهما،الفرنسيللمواطنالاصلطبةأنسخة،الافربقي،الكاتبشخصيةعلى،لاشعوريرةبطر)قة،سيطرتهافيتكمناللغة

مدبدبا،،معلقا"مشوطمسعخا"منهيجعلاناستطاعهـتهفيكانوان.تفكيرهطريقةفيجذرياتاثيراوتاثيرها

والمثقفون.الوطنيةشحصب؟ة1لمومع،الفرنسميةالشخصيةمعالمبينفيوبينه،العربيالمشرقفيلمفيالثقالواؤعبينالفرق؟نوأرى

إقول.الحقيقةهدهيدركون،؟لفرن!سيالاستعماراقطارفىالواعون.مئهماكلبهامنيالتيالاحتلالطبيعةالىيعود،العربيالمغرب

في،الاستعماربراعةلقهـبلغت":سيكوتوريالعبقريالغينيالزعبيمعن.فخةلء!،المشرقعلىسيطرتالتيالانجليؤيةالشخصيةفنوعية

تشويرالىوصلانهبحيث،كبيراصداالقوميةشخصيتئاتحطيمالانجليزي.فشخصيةالمغربءلىسيطرتالتي،الفرنسيةالثخصيةلوعية

قيمنا،الىاءلاذدر1بعينرضظربعضناوجعل،العفوبةالمنفسيةمواقفنا-الاقتضايجانبهعلىاستعمارهافيركزت،ومغلقة،بسيطة،محافظة

57(.عددالم!اهدمجلة)"الض،صةوشمائلنا،الاصليةوميز(تناوتراثناتق!عالتيانالبدفيل!تهلشركثيرايهمهلافالانجليزي،الاستغلالي

رةبالقاهالفرنسيةالمدارستلاميذببعض،سيكوتوريؤولورذكرنيتملفى،.إميةلغةالبلدانهذهلغةكانت؟ذ(وخاصة،استعمارهنفوذتحت

يحهمرونكانوافقد0سنواتقبلاليهمالتمرففرصةلياتيحتالذينفعندط.الحديثةاللغاتج(نبالىتقفمايجعلهاالتعبيريةالقوةمن

بالرعشم،مقومافهاكلتاماجهلاويجهلون،وثقافتهاالعربيةالشخصيةكلها،11(كلاتمنعشراتهناكوجد،مثلاالهنديةالقارةالانجليزيدخل

ولق.جداراؤيةكانت،بهمتحيطالمتيالمعربيةالثقافيةالبيئةانمنبس!رعة،(لمتقدمةاكظور-ركةوتساير،ؤهـمي،!علىتقفانعنؤاصرة

،بفونسيتطالادابكليةناديفيمرةنيقالتالتيالفتاةتلكأبداافىثكذلك،رسمصكألغةالهنودبيئالانجليزيةاللغةاعت،رمنبدا.بجدفلم

ةب،لجنسي-تتعمتعونانكم،الجزائريونايهـلمأسعدكمما":الركيكة،ب!طةلمدائببةلغاتبينهاتنتشوالتي،افر،قيالشعوببالنسبةفعل

غر.،جا،ي!ر-،ء1توحىبالمستعمراتالفرنسيةوالمدرسة.."الفرنسيةفياما.نبئالمواطبينالمحدودةالشفويةالعلاقاتاستمالهالايتجاوز

خريجها،هـلىلاشعوريةسصيطرةوتسيطرلغةالانجليزيوجدفقدالعربيالمشرقى

ه**أ-عسىحمسىعسه-عسه-محسه-عصهمحى-محىحم!مسصمهـء!لمهاماا!ك!رلةالوسائلمنلها،مكنوبة نبشايومنون،منهمالكببرونيصيربحيتا-.ء...

مرز*-طةالاصبلمةوالحضارةوالتطورالتقدم1،ترىوسوف،يوماوسيعود،ضالانهافئشر،والفكريالعلميالتطورحركةتساير

بم!لطره!"سيكوتولهذةالفرنممميةوضليعبر0بالقوللغةاالذينمنأنقىأنهم،الضالونيعودعندمااالمثقفينمنطبقةالىحاجةفيكارلانهلغته

بة..1البلاد،بواسطنهاويحكم،احتلالهمعتتجاوب

الذلن،الافرلق!نالمثقف!نعلىاكئ!الى1.أبدايهوااد8ص.،.ااا"ام.....و"

....لا.....تمزقاأسىنوالاذ!مألطويرميطينلموالمطلد4الحريهلرك

"لعلوعنعادائحدثهعاحدللسحصوبلوحبحدأ"(ص(7)العادلسبات"االكاتبامامالفرصةواتيدت.ونسرهالغتهم

!7مء..اهذامعنىوليس،البلادبلغةارائهعنللتعبير

7والفكرية،ا!صلرقيةللقيمالتنكرفيتتمثلأأسسىصىلسبفكرية1رويخلف؟!نجليزي،!الاستعماران
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معجيمكلمماتؤمعظم.الجزانرديال!اسبينالمتداولةالمعربيةللغةنبية،الاجالثقاقةوهضماستيعابمحلىالقدرة؟جلىمن،لاتإهموالنتقاؤ-بئ

.مكسرةفرنسيةكلماتعنعبارة،اللغةهده)المجاهد"العامةالكونجبةالعلومبينالقومية،جوانههابيئيفرؤونلاالتي

ناالمىءضطرانفسهيجد،الفرنسيةباللغةيكتبالذي،والكاتب.(ع7عدد

بعضفيشهـلياتإسجيلااحداثهويسجل،الش،رجمنالواقعيلتقطالاولمسإاطفيقيتإ4لهجزائريلكاتبمقالاقرأتلسواتوفبل

ترجسإةعلىافدرنفسهويجد.اعمافهالىيتغاغلاندون،الاحيانبالعقمالعربيةاللغةفيهإرمي،"ابسرؤاتورفرانسرإ))محلةفيالادبية

انالكاتبنحرإالحالاتمنكثيروفي..دإهاار-عإبيرمننماذجهمشاعرفيممنتشرةالفرنسيةاللغةتبقىانوولمجضل،ميتةلغةويعتبرها

وهو،بتمزقهونشعر،تخونهلغتهأنالا،نماذجهعنيعبرانيريد.الاستقلالبعدالجز؟ئر

وسيلةفتخونه،الوجودجزالىبالوافعا!اساتهابرازيحاولهناكالعربيةاللغةفوجدوا،.183سنةالجزا؟رالفرنسيوندخل

التعبير.تسإركانتلتي1المظلمةالتاريخيةبالفترةمرتبطة،الجمودمنحالةفي

ءلمى،عنهالمعبروالواقع،المعبرة(لطغهبينالانفصاليقتصرولمحتى،الجزائرفيتمركزوا(نوما.الوفتذلكؤيالعربيةالبلادبها

هذاتأثيراتدب!،فدبنماذجهءنا!بزهـجميوءفيالكا.نبلغةعجزالمدارسعلىفقضوا.كاطةفرنسة،الجزائرلمفرنسةبخطلأونبداوا

هـم،أمميةديبمحمدفايديولموجية.إكاتباايدنجولوجةالىالانفصالاللغةتعليموحصروا،وادابهاالىعربيةاللغةتعلمكانتالتإيوالمعاهد

11،مال،طبقةوهي،الج-ائريا(جونمعؤيواحدةطبقةءنداقررها"خرجكلوحاربوا،عقيمةبدائيةبوسائلالطرقىقن!ائخاضرحةفي،العربية

كتارءابانالمجزازريالمجتمعء(شهالذيالنإاريشيالظرفانحينفيالمدارس!يفتإحونراحواثم،العربيالتإعليممستوىرفعدفتستهحركة

طبقاتو1طبمقةتءغلطبقة:طب!يةروشهلةتكنلم-الاعمالهذهالمئتشرةلملمدارلم!الاصلطبقنسخةبرامجهاويجعلون،الحدرثة

الجزائريالم!مع.بسنظاجنبيااحتلالامشكله3انتوانما،اخرى.فر!افي

اعمالهالديربقصرالتكبالجزائرفيالعمالوطبقة.طبقانهبمختلفوتكون،تظهر(لفرنس!جةالمصحفبدأتحنىسنواتتمضيتكدولم

ادا.المعمالوليسوا،الفلاحونهمهناك(لكادحينلان،ضئيلةقرا?ليهالطبقةمطررتناقصموازخطفيويقإابلها،القراءمنطبقةوها

الثقافةمنبنوعمتأثروهوبر*كتإبهما،ا!رائعةاعماله-ربختإعنإإدمافالدنب.العربية

حينفي،المت!قدمةالصناغيةاورور،ظروفمنتمتالتي،الماركسيةواصبح،وزنهاالفرنسي!ةقراءلطبقةصار،العشرين(لقرنوببداية

اقل.كانمسعتعمركباهـزراءنيالجزائربظروف5تأثرانشر؟.الجزائرفيالثقافيةا!جمبئةعلىالسيطرةمننوعالفرنسيةللغة

إديرولوج!ايمثلىؤانههذهاررت!نادرفيبرةضاولهلذي1،كاز.(ماخروجصارحتى،العشرينالقرنمنالاولىالعقودالث!لاثةتمضيتكد

التيطقةالمهيةماقلياي"الضيدإبرمه،ومهاالاقليم"قي))وهي،احرى،واضحاالفرسإميإةالاداراتفيالموظفيندائرةمنالفرنسيةالثقافة

الهفة"رو(يتهفيو(ضحةتبدوالاقاءمبقىوهذه،التاتببهاولىدهذهحاجةواصمحت.العادييناكصعب،ءا/الىانهشارهارارو"د

."التإمي-قىلحزائري1الواةعويعكسون،تفكيإرهاطربرقةعنرعإبرونكتإابالى(للإقة

وهحاطتهاالمجلات،؟591سنةنشرتهواية:(1)المنسيةوالهضبةمنالواردة(لكتبفيالمعانيهذهعرمتانبعد،ضرورية،بهاالمحيط

،مإمتارةفنيكعملوهي.الاعجابمنواسعةبهالةالفرنسبيةالادبية.فرنسا

وأسلوبها،متماسكفبيمنا؟ها،اولفهاعملاولانهـ؟ماعلمنااذاوخاصةونجزائر!كتاببرزحتى،الثازجمةالعالمية(لحربتنتهيتكدولم

لطبيعةوصفهفيوخاصة،ساحرةنصاعريةروحتمازجه،وجزلجميلللكتابالادبيةالاعمالمحنروعةلات!قل،ادريةاعمالاير؟لفون،فجاة

الداخل.منثصخصيا.نهءنوالننعبير،الخلابةدإواوةجبال،وفرعون،وياسبن،ومعمري،ديبمح!مدفظهر،الكبارالفرنسببين

بقرإية،"شمعلالايت"عاءدإةمن("قرار)شابحإياةالرواقيترويللواقعالاخلاص،الكتابهؤلاءحاولومإد.وفيرهم،جبارواس!يا

وايدر،،رابحرفاقهبينيرسبفهو،زواو!جبالولسط"تارغا"،حبنا1تخونهمكانتبهايكتبونال!ياللغةعبقويةانالا،الجزازري

اطالقوا-ن1مقإرب!نزلمنعزلةءرؤقىيتخفونوفريإبننه،و?اش،وءا!ي،فيهـاتعلمواالتيفالمدرسة.الوطنيةإثقافةاعنانفصالهمبسبب

اطراففيهايتجإاذبورهـمرهم،مكانا-"تاعساسإت"اسإعليهالاتسإتالثقاإفةولغة،لملبلاد(لاجتماعيةالبيئةءنتاماانفصالامنفصلة

ئلي،ا!تيالشعبيالزجلمنومحفوظازها،كوبغناءوينعمون،الحديث.البسطاءالناسبينالمننداولةاللغة(لىصلةبأية

فمتهوراءيس!ىمنهمواحدكلفيذهب،(لاصدؤ،ءبينالدهرويفرق/مدم!تكلما،البيتجومحنببعدهيسحمرإالجزائريالإطفليبدأ

لدكريراتجميلةمركزاادهـاخوالم،كا?ء،ت!ص""لاغلاقءقرانورفطر..،والمدرسةالبيتبينالتناقضهذاعنشجوقد،الدرا-ةس!واتبه

تياراتتتجاذبهاجباةمتلهاوحلت،الابوابعايهاصدتاو،ءز.بزةبشخصبتينيعيشيفهو،الطفلهذانفسيةفيالتمزقمننوع

هدهوتبدا.لإللوا،والر.نابة،القلقمنخليطويتخلل!ا،ءتناقضةلمخاطبة،شخصبهيتهـاتقمهرإالىفيضطر،البيتالىيرهإب:كلتئاؤضتين

الروايةبطلمقرانوفيلأحظ.الثانيةالعالميةالحرباعلانمعالحياةفيتقممىالمدرسةويدخل.يفهمنهاالتيباللغةالامياتواخواتهامه

.احساسلهيبينلأيكادغامضاقريتهمحورفينجنحركوهويشمبانوما.بلغتهمالفرنسيين4مدرسهليخاطباخرىشخصية

الخطبةهذهوتقع،معزوزتلتاخطبتهءلىلناملاحظةاولوتنصبلغةوتصبح،المجتمعءنبعيداعالمالنفسهبربمون،حيرى؟لطفلهذا

منالقناةهذهكلن(لزواجفكرةبالءلىلهتخطرلم!ران،فجاةفهو.الامييناسرتهبافرادالمحدورةعلافاتهعلىمقصورةتدهالام

يرجع.بهاسمعوادإدء(دمشوا"تاروماست))رؤاقوحةى،دبل(لتعبيصاراداذااما،البسيطةشرةالمطالمسائلفيالامبلغة.بإتحدث

استعمالطالىيضطرفانه،فكريهاواجتطءيئاوسياسمصةكلمظعن

6يم،ح311أك!3اكالان5!أ(أء3لا))1(مرير-ص!اؤقيار،البيتعنالمدرسةاتفصالىعنونتج.الؤنسيةاللغة
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كثحراالتيالحبكلمةوصنى،بهامحلاقتهفيحرارةمحنلنايرءشفلىم(محساور-ت14عزي11كيشاهدالعصل4لمضاءمدرل!مت"منهؤران

بمناسبه،واحدةمرةسوىنلحظهالم،العروسينمحاوراتفبىءاتترددفظةاصبحتوفد،"لثماس)االعجوزالارملةوابنة..المساءخطيبة

عرضا،،قالهالقد،قيواجهمندلقائهمعنانقطعالذين4لاصدقالمتدكرهو،،زيوآءمنرانبينلالفة1مننوعوينكون.ا(للزواج?الحةناضجة

."انانيالحب))مقتضبةعبارةفيهيكانت)):القريةفييبقىاناثنا!االمرضاضطرهالىصيالسنةفلك

3نقدمتكلما،امامنايتهـشفوغموضه،لنايتضح1رمقرفلقكانالغرؤشصفبمنجتمعارتعودنا،نارغا!يبقيتالتيركافيمنالوحيدة

سلبيايقفانهالا،سلوكهفيمسشقيمرجلفهو،الروايةاحديثبنا"المئذفدحتى،ظزغاكلمحلىنشر!كناهناومن،لمنزلناالعلو.قي

ال!فيالاولىالمرةففي،الشادةوموح"ناش:صديقيهمحلافةاكلاماربىاتنقمة.نواصهناكانن!ندخلوعندما.مئااعلىفكن!مبأر"نعاعها

ساخطامنياكثر،،منم!تسامتحجرا،مسمرامكثت":يقوليلحظهماالجبلدكانالثرقمناما،الحاد(يخريدنضريحمخروظمع،الطوبطة

فيمويرصمم((؟المدرجةهذهالىانحطقدمناشيكونان.ايمكن.مكانتالذيالمسمجدوخلفنا،اوريرقربةالغربومن،كاولاليجمع

انهالا،معهشدلمبموففواتخاذ،صديقهمحادثةعاىطبرةلحظةن!طةايةمنيبدوحصينناكان.الجبلمنجؤءاعئاتحجبمئذنته

...افلاطونيحبلموححبهبانمناشيخبرهعندماسلبيتهالىيعود،افىفةظةا!قرركأيوتىلىمسصالرا،الشماءنيولفارطتازكأافي

!مل!يخه،سوى.ببررهالا،الشاذةالعلاقةهذهعنمقرانسكوتان10(تالحساور-تينننابتسمعمدزا!اهذااجلومن.قطبهبعولسط-كراع

الاجتمابم،السلوكيومنطقهابيئتهفطروف.مبالاتهولا،وذموضهالعاطفدلمونعنمقرانلنايلأشفاندون،الزواجثمالرطبةوتعلن

مجرىعلىدخيل"،الحادثةهذهاننرىنجعلناكلها،واقعهاوحقيقةدورهـا،لصتا!صدو"؟نهونفي،مهواحدشيء.لاعزييحملهاالتي

الكاتباراد؟ذا؟لااللهم،بنائهامعانسجامأيلهاوليس،الرواية،الاخيصدقوةلابملك،الناسمععلاقاتهفيسلبيانسانمقرانوان

هداكانلووحكنى.مناشوتعقيدمقرانسلبية،خلالهامنلنايوضحانيبصةخيظباييتشث،مملةقاحلةصحراءمتا!اتفيضائعكصنسمان

ذلك.لتبياناخرىحوادثاستخدامعنعاجزغيرالكاتبفانزوجتهبرعاعلمقرانكان.واهياالخيطهذاكانولمو،بالحياةمرتبطا

وضوحا:هبالاتهولامقرانسلبيةو.نزداد،الروايةمجرىبناوبتقدمبا-نجبن(لىمعهايضرجكانعندمالؤواجهالاولى؟لايامفيحتي،بيرود

الى،بانسحابهيكتفيمطلومبانهيحسعئدماالفرنسيالجيشفيعروور،معالنزهيريدالحقيقةفبى"هو،الغلةبجنيمنعللا،الزيتون

برديقومانوبول.نهارابعملهوالقيام،اخيلانسحمابليلاخميته

فيالجزائريله.يتعرضالذيالظلمعنخلالهمنلنايكشففعل0آعزكماهومعزوزتلتاالصصسالام)1(

كلهذلكسباب3و،امامه.نوضعكانتالتيوالعقبات،الفرنسيالجيش

ليذشاش!يرىانلايششئملازمالى،الغبنهؤابارجاعيكتفي

؟عزليسيحةلودا،انوسضنقر!رينمسى،الىملهسرعلىل!رزاتثنلاثلكتبتمرعلى!ما!ئبلايى..محوير!ما

فيرغبنهمايبدياناللذين،أيهعنثم،أمهعنيصددالتنمرويبدآ؟العهننالقوميةفي

الجيش،فيوهـوتصلهرسالةفيابويهبرغبة؟عزيونخبره،تطليظالا9بخظن\ا!ا!ض!أسياسة

لاولتثارالتي(لخطيرةالمشكلهده(راءموقفهمقر؟نيحددانوتئتظر؟ال!لادصنسصنلى

اذصرب)ملاننيوتأسفت":التعليقبهذايلتقيولكنهحيا.تهفيمرة:ئسصنتاهمهصرلأصبصئدص11

صىمنيمض!ةعربماككتابةسطة(!رفهالموبولدلبعمنيإلم!أئة.يتيمضأييئا!يابرى!!

كأ!،ايرجانجيبعملرمومان-المضعلمالشابوهو!مقرانمنننتظركنابمريرلزجم!يضجمنفا!محرورفىصصيتظس

زوجته،انجابعدمسببلهليظهر،مخنصنط!بيبعلىزونجهيعرض

فيصحب،الخرافاتيصدقبحيث،مبالاتهولاسلبيتهبهوتدهببل

ويرافبهط،الرحمنمحندسيديفريحالى،الجميلةالعاقرودافدازوجته

المالح"اللهوني"الىونضرءان،الطرقيةتصطحاتفيتشعاركانوهما."+.

...عقدتيهمصايحلان

هنها،موقالهيحددانبامكالهكان،غمارهاخاصن،الصىالحربوهده..خ!-.ةبر7لإ

سطحية،لنسكلياتوالتعرض،عنهافرديةاحداثبسرديكتفيلكنه-:.31

الامربركي.والجيش،الصدلسيللجيشالماديالوصعبينكلالفر!آ.:شيمخةيخ"إلأ

علىتمليقاكظوله،لمقرانايجابيةمواقفبعصر،أحيانا،نلاحطوفد-أ.

.،لصمولمحعالادحددمقرلحا!،ر.حمهمعمسكلطادررصاحه-لحداعةيرسلفرالمهأاص

لحرك!اادا،للاحراحدلا"حبمىالمالدةما".الضصريحعجوردكلاء

فلبهامرسحبصتاليالمرأةيالهذه،لحشاالبائسصنالمهاقي،المهاية

ناعلىإإولالذى،التعليقهذابعضوصنى"التخمينهداالعجور

*-----كاص-1813:صن.بلبهىدتص

للصدفالمتن!كلةهذهحليزكوانما،موقفايتخذلملماذالنايذين
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ص!-صم--غبثصىب---تصم--
.!وئرنلبأببسحاطتهسامبئثرةرسالةفيالقمتارلهـطا،آعزيوتخسره،اخضىية -00017ابويهولمرار أ؟ؤ-ق!ا،،أنني،حياتهمنالثاليةالفترةفيوهو،ا!قراروياك!

تدكلممهيبدياو،ياورانمقدتانمننئتظروكناوبراء.زهاكاتبتهاوررءتاجة

صلاذ+محنالج!ولط)ههـتفتقضوطاالااف!.بشبتهنقطةادقيفيوالدول.ررخلمن-اكعدمايشابو!و

ابهمثاتقلوبن3المجبولدؤباؤفيلحخ!ننااكما،.بعب،1يكنلم!نهالانفصاليحبدكا!ا!بساوكهويفهمنا،!يفعل

لسباتفييومينيضمفا001نفسهاعزي7بذلدلهصرحت

ك!فحمجزلدليرح!ال!ر!اكراولتفمح!أقنياا؟عزيرسعمالةأثرعاى،بعياتهميودي،مقراىموقففي.نيواخيرا

..لف-ا

لحترقشموقثؤلو!انسانهاؤاعىهـمءلىوتصوصمها،لهاخلا!كاوءن،حبهاعنفيهالهتكنتفالنني

.،..كبو1منه،ولدواخرلاولانجابهاعلىش!هر1خمسةبقاءوعن،5غيرمنالزوابم

والعرفتالدموعويفح/أوهي،تحبهلازالتفطعزي،مقوانضميريتحركالرسالةهذهاثرمحلى

مالرسنفكفيا،فىعمرغيا!للقاءإ،رقعىلبحح!ملحثأانر،بهـ-اءدمو!وتلاشىالط!قسببانمنبالرغم،زوبخنه-!دكم

والخسجوقيعالترقيئناههنافنحزافب"ماليوملاالىبهفضعود،داكرتهاللحظةهدهوت!ىتببر.للاطةالى

السهرا!وذابو!ا.افقي"))(لقصةاولفيعلياأطلقه"وصفلغز)الناليحل،لاعري

لب-ضمعب!!عايو.!.و.روقيمرييأؤجمهايوضيب،صفحاتخم!ضفيالخكرشهوهعقرانوتسرد،"المساء

والايئقالىعناغسافيافيممايفلتأمملزتشبهالذيومرحها،الشاعريرةوعمطاجيها،(لحالمةاعزيبساطة

وللغوقفاجاطواموعدقبييملاتمنحثتاجارنا3الذهذهالىبناممرانورجوع.تعقيدهموعدمتهخبيتافياج!ال

للفسبتفيعهائعينلمشلجيناحشىخافبة؟انتاتي،الصفاتامامناتضز،بالخاتاللحظةهطهفي

هاححهنزورقكمنفىقحسرداغفاءة4
.....ء.01.عزي2نحواهتمامهجدبتوالتي،نفسهمقرانعلى

..نجواح!أنافنحنفيهياهذلومينأمطلقتهلر؟يةتارغاالى،اجاراتهاحدىفي،يط!بانمقرانويقرر

الز!ان!ددأنلإزر-ء!عاقجهـ!،رؤاقهمع((مايرو"مدإضةمنويخرج.لهاشوقهاشتداتي

يارراحم!!لانومأالى(لوصوليحمبح،تعترضهوالقلجيةالعواصفلكن.قرتتهالى

الزمانتهدمالخيرؤوسناثحضناتوأ.الجبللؤبالتلوجدوباناحدثهاالتيالانهياراتبسبب،مستحيلاتمازغا

!جمانالبض-"المنهارةفهماكهوفيءامتصد!المم!يرفيالاستمر(رعلىيصمحمقرايخلكن،الرجوعفيمقررون

2أفىفتعرازنهياراتوتحاحبهم.بالقوة(صدقابنعفضنعه،الافطار

محالعبرتتخاشدخانحلقات"

تلك8قص"اءالىويضطرو!،(لممايو"الىالعودةعلى-تههسيارتهم

لمآزلوال.ي!يصميلاصححاء،بهاايشصراندوى،الليلجنحتحتمقرانو.تجس!ل.المميارةفياللياة

ألاقفاغبألفولاذياتالابوابوورأءاالا،فبهناضل،الغاضبةالطمةعةاهوالوممطابةطريقو!ىهـح،يمقباة4ر،

م!حوحهـوتأ..".روجتكانني":يهذيوهو،فنجمدافيهوت،تهزمهصف1ال!وان

للتر!،لامحياءأجهشه1."لهةعبئييتالةمنمحباهة"

مجروخصوتأ،سالب!،حباتهطيلةيرهيش-المؤي!بة-الشخصيةهذه-مؤ(نان

الجدرأتصإفينبسألخافتصدأهمازال

:توحمازالأمحليهيقضياى(لى!واعهاأصرأرامحليهيصرايجابيا.بتخذموقفماوعئدما

القدلسيهأتخلقياروح-االطريقخطورةرغم،غامضاهذاموقفهفيحتىمهوانكان.اوثها!ةفي

بخي!المديني4لقريتمت.ذ!،بهتاججداوامكانه

قمهالشوإتممساو!جكلماعنيلشوباتهممودهـا،مقرانشخص!بةخلالمن،لنمايقد!انحاولىمعمريان

أكىبىنناالبعثحصآوأاث،واتحمسهبلدتالدي؟لانسانهطا،السملبيالخلببالآاعمتللانسان

ائهأ!!صأررماهذيورنأبلكيأالجزائريالنتمابيجتازهاالتيالانتقالىمرحلةكيانهوبلبلت،كالحرب

أ!ند!هأ،،بوذالم،)حازيةطا!ننغامو!!!أاالى،رر!ةبئةمنيخرجفهو.المتخلفالفلاحينمبمفي،(لمعلم

للنورقربانماأمنحهايلقنونه،يفبهبينمدرسينوس،فرنسميةمداوسفي!اؤةتب1

أليناتعودمسال-!رو1.؟لبعدكلعظبعيدة،القرويةبيئتهمعمتناقضةومفاهيمافكارا

الخوروو1،حسمهفيتبدد،.بسملايهالابدريالطشفتمفترقروحيرةفيويقف

ل!صممت:فيالظلعةصوتو.ومفافضخيباتعواقفبين.تئمابهاونجد.واللاعبالاةللسملويةفر.برسةتقزثآ

أ
الم!!حنشم!اأ11!*اوزها.برة.(لؤرنممهيىالوجوديينالك*؟ببعصشضصياتومواقف،معمري

-وورل!عووعتجينار!-و!فير،بضادتختارهاالتعتكاموشبتبناتبثهاقي،،مزكرنامؤان

؟ء!اصضلوجودرا،اكتشا!،لوجوهي1المآططبفيالاختمارهطاانالا،هطكهافمه

السمر!الطيب

---س75الصفحةمح!ىالننمة-
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الى.وال!قيجماتالالممنخالعارمفي،تاعسالستغسيسنعد

"انمؤ...اللقاءمعمريمولود
فيىنبيلةجوانبلهالمويضالمنحوفالمعقدالشخصهذاانألا311الصفحةعلىالمئشورتنمة

ومخلصوالوف،التقببسىدرجةالى،للصداقةوفيفهو،شحصيتهلا

ة!الا،جارالدلارةفيالكاتبويتوفقوعصاهلكلبهحى،شء*ل،وانماالزضطبالمعيارلايقاسلذ؟تهأكتشافهاو،لوجورهالانسانوتحقيق

.لمناشالملازماوالعصاالكلبعنهايعبرانني،ارميقةواحدةد!قةتسنغرفىالقيمةهذهكانتولو،المضمونيةبقيممتهيثمن

النموذجهو،فابراه!يم،ابرا!مشخصيةهي،الثالثةوالثخصية.الزمنمن

فيللبقالةمحلايملككان.الجزائرفيالناسمعظمعنيعبرالذبم!لبعضالاغنباربعين(لنظرمنلاتمنعنا،السلبيةمقرانومواقف

قريتهفيليعيشوجاء،تجارتهوصلى،كومنتزوجثم"ندرو!ة"واتهمتها،آعزي،الناقمةأمهوبختفعندما.اتأثريةالانانيةمو؟!ه

يعملكان.وأطفاله،العجوزوامهزوجتهعلىمايملكوانفق،فازىاصيفعلكما،يطردهااويضربهاولممقرانيثرلم،منهابريئةهيبتهمة

القليلالمبلغهذاوحش.فرنكاخمسينمقابلفيلثاقاعملايو!!رةسببلهتوضحان،منهاطلبوانما،مكانهكانوالوالرجالمنحمير

هداياتقدمالتي،واللحموالدجاجالبيضفيشهسبر!طبخعباجلمنكيماوتألمت":روعهامنءيهدىراحثم،عليهاامهغضب

الىو،ضطر،الحاجةبهوتشتد،عملهعنلافسهحشى،رلرئىصغيرطفليهدهدكماوهدهدتها،ذراعيبينحملتها،لارتجافهاتهدئتي

يحرمثم%03قدرهابفا"لدةالمرابيالرئيسشقيقمن...الاشداشةطوالجفننييغمضلم،لكن،فشيثاشيئاتسبلأهدابهارأيت،ئ!

هنتجمعكانتالتيفرنكاالخمسونفهـفه":العملهذامناخيرا."الليل

كانت،عض!لهوتشنج،ظهرهوتقويس،المكبوتوالحنق،المذ!ةصل!لابداءالذي،العميقثراتذلد،ا!نسانيةمقرانمواقفومن

-.قليلمنخشنخليطعلىتعصروهيبأمعأ!لهمين!عرو(ان،للكلتحلاشقصالمواقفهذهانالا،موتهازاءثم،"موج"راعيهممرضاراء

نزتانبعدمصيرهميكونوكيف.النخالةمنوكثير،الدقيقمن.نفسهطيبةعلىتدلكانتوانسلبيتهمن

.(2(1ص)"الجرايةهذهمنهممقرانبعد،الرو(يةفيالمؤلفعليهاركراتي،(لثانيةوالشخصية

عندهشيئايجدلموعندما،انجهبدينيطالب،الرئيسويأتي.الروايةمنهاماجزءا"!ويخصص،مناششخصيةهي

في،القليلةوزيتونانهارضهفيهيرهنسنهـدعلى،وقعان،ع!يعرضومراحةتعقيدااشدانهالا،لمقرانبالنسبةواضحاكانوفىومناش

منهفستضيعمحددموعدقبلالد/ونهذءيسددلمواذا.الدينمقابليأتيانبدلكان"سبببدونلثديداكرها"دافدا"يكرهفهو.منه

الفلاححبعنالكاتبويعبر.العقدعلىابراهيمويوقع.ام!كهالطريقالىويئهب،الرقيقةخيزانتهيحمل،دافدابيت(لىمعئا

عن،لثماسالعجوزوتتكلم":ابراهيماملسانعلى،وشجرتهلحقلهيزوريوموفي.(12ص)"متراتكيلومسافةوحدهيسيرحيب

هذهاحدىعناو،وكلثومةمالحاعنتتكلمكما،حدةعلىزيتونةكلالىلهاكرههينقلبحتى،الجميلشعرهايرىانوعما،دافدامناش

م!وهي،شجرةكلتعرلىانها،الصغرمنذلازمنهااللائيالعجائزالاخرمناكليريد":صينيفيلسو!قولوشعاره،عنيفحب

احدىقضتالتي-الفروشجرةمنالقريبة-الشجرةتلكعن.(22ص)"فيكرههويمله،فيعانقه

3،جم!منقشض(ندون،زيتونهاتجمعوهي،كاملايوماالعاملاتفيبالاخلاصيتعتهالغيرجعلمما،باجهاديعملالجتديةوفي

فصاحت،الثلثمناكثرجمعمنتتمكنفلمبعدفيما"تتم"هيجاءتسنباان،جيداادرك":عنهيقوليعرفهالذيمقرانانالا.الممل

السنةوفي.ينتهيان!يريد،الشجرةهذهزيتونانيابنت:بمللوتافهةشاقةباعمالالقيامنحوبضراوةالانطلاقالىمناشيدفعاخر

،لان(لنصفالىانتاجهاوالمدودوالريحالثلجانقصلقد،انتهىارتاليةشبحكلعنهويبعد،ساحقنومفيمساءيسقطانفيرغبتهانه

الىالهجرةعلىابراهيميصم*ثم.(2؟2ص)".بالعينرمتهاتننم6(.)صا"النعاسياخذهانقبل،طويلةمدة،مفتوحتينعينيهيترك

هنبواسطتهمايتمكنويجمعهناك،ليعملالفحممناجمحيثالجنوبعلاقتهالىدفعهالذيهو،الوجدانيواضطرابه،النفسيمناشوقلق

المرابي.منامكهواسترجاعالديوفيتسديدولكن"،قويةءاطفةلصاحبهيحملانهلمقرانيصرحفهو،موحمعالشاذة

شرفهسوى،شيءكليفقدالذيالفقيرللفلاحنموذجابراهيمانالمخدراتيتعاطىوهو،.متزوجالهيعلمعنرماعنهيبتعدثم،افلاطونية

فيالاستمرارالىيدفعهالفقيرابراهيمفحدس،ورجولته،ومثله...ايضا

ابراهيموصمم":اح!رىمرةذبىبتهنرمأساته!.شكررحتى،ابنهتعليمإربطهكانالذيالخيطفينقطع،الحميمصديقهمقرانويموت

خى،اميةهوكفاه،تعليمهفي-احبرابنه-المولوديستمرانعاىالانهاكوعلامات،مقرانموتفمنذ":وتلمرهيأسهويزداد،بالحياة

نفسهعنويدافع،المدنفيمخرجالعيشهيجدانلهامكنم!كعاث!اذاكلمنشديدونفور،ذ!نهفيكبيربفراغيحسكان،عليهبادية

كلضد،الخليقةر؟ساءكلوضد،الضرائبومحصل،العمدةضد-حبهوهبهاالتيالانسانة-بدافدايلتقيثم(5.2ص)"..شيء

،عنالعاجز،-ابراهيم-هوحالتهكفاه.الخنماقعليهيشددونالذلنعباوفيلحظةويغيبان،لهحبها،ويكتشفمقرانارملةبيتفي

رابحعلي!يعوضوعندما.(245ص)".ضدممحركةبأيةالقيام..الساخنةارموعتبللهاوقب!ت،جذوني

خناقهمنإصدء،اثالمنكبيرمبلغمقابل،كلثومةزوجلحاجاوقتلونفورهوياسه،سوداويتهمعدافدالحبمناشكتشافيجدولم

"...ا!رملةابن،يهودي":لهيقولوهو،قتلهيريدفرماإودعاخروكان،الجئديةالىبعودته؟لروايةوتنتهي،الحي!من

بالايجابيةيشعالذيالقبسهيالووايةفيابراهيمشخصيةانذلك...ا!يدبل؟لقريباليومذلكالى،ياصديقيوداعا":مقران

الذيالنورهي.وآلنبلوبالصبر،افضلحياةسبيلفيوالكفاحلكي،وموعوايدير،عزي3وروح،روحكروحيفيهستجدالذياليوم
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ترننني،انرحمنعبد":زوجهاهوتملكمأاعزتحسرلاحتى،بالاولادالمحيمةوالسوداويةوالتعقيد،والغموضالدامسالظلامخلالىمنيضيء

عبد.اسمكاعطيهواناابناامنحني7،انقذني،اللهارادةامامعارية.مناشوصديقهالروايةبطلشخصيةعلى

لانحروسارجع،الجدبمنوثديي،الدمارمنبيتيانقذ!الرحمنالقرويتانهاتان،وتامعزوزتدافداشخصيتاذلكبعدتاتنثم

".الرحمنعبدالشفوقايها.ثوراشرفكعلىبطيبةوتقبمان،القريةحياةفيهامادوراتلعباناللتانالطيبتان

الوقتفي،اولادبخمسةعليهاالله/يخعمكوصديقتهاترىوهبمالتعثرالصادقيالنموذجين،البؤساءعلىوحدبهماوكرمهمانفسيهما

تعطف،تحسدهاانوبدل،واحدولدالىقيههيتشتاقالذبر.الجزائرفيالفلاحينعن

رفيقةكانتالتيالحزمةهذءعلى،آعزبمقكبيرةشفقةوهزت،)ةعليها،التريالعجوفيآكليزوجةالجميلة،الشابةالعاقرتلك،فدافدا

تاع!الش!(!".كوهئا.المجميلةكو.لكناحلامها.رفيقةواحيانا،صباهاالرواية،بدايةفيابراهيمزوجة"كو"اليهتلجاكملاذ،الكانبقدمها

:واحداولاآعزيتملكلابينما،اولادثلاثةالانعنمفاالتيكو..تامعزوزتيوماتزور.اخرهافي-مقرانارملة-وتامعزوزتوكو

حماتيمنالمربىمنهاتختلسينكنتالتيالخؤانةهيهاكو-،كووجهبشدةوجههاالىوضمت":لبؤسهاوتنائر،كوهنارفتجد

(901ص)؟ذلكاتذكرين"طويلاالا"لنتانوبكت.كوالمسكينةعزيزتي..كو:وتقولتذوبوهي

آعزحي،قامتثم":تملكبماالبلاسسةصديقتهاعلىتبخللاوهييدمد.الىوتدفعه،الثريزوجهاعلىتلحماكصراوهي.()171

فساتين:الملابسمنخليطامنهفاخذتعرسهاصندوقالىوذهبتدونالاياميقضونالذين،وزوجتهوابنائه،ابراهيمالىالمساعدة

الشعراما،كوذراعيبيندستهاثم،صوفكنزات،مازر،وشح،مقرانارملة،تامعزوزتصديقتهاعلىالدوائرتموروعندما.طعام

(117")صالصغرراعينامع،المساءفيالبغلعلىلهاترسلهانفقررتعلىلعيادتهاالعاصمةمنطبيبينلاستدعاءمناشدافداترسل،وتمرض

و(بنائهازوجهاسبيلكلةفحةالمك،المخلصةالوفيةللزوجةمثالوكو،اياماوتبقى،الدواءكيسهامنوتشترى،الطبيبانويحضر.حسابها

زوج!اعلىسلطهاكماالاضواءعليهايسلطلموالكاتب،تحبهمالذين،صديقتهاتشلى،.خىالنهاروتقومالمليلتسهر،بتمريضهاتقوم

التغذيه.وسوء،الانجابحطمهشنحالناويقدموا،وصديقتيهاالامتدللكماعديقتهاكذلكوهي،بالسروروجههاسارير1فتتحلى

نثفقيجعلنا..انفيينجح،كبيرةقسوةعليهاقساايذيالكاتبلكن.وحيدتها

.اخرىشخصيةايةمناك!رعليهاعلىالعطوفة،؟لاخرينخدمةفياننفانيةالانسانةهذهودافدا

الشخصياتتناغمفي،النشازبمثابةكاتااللتانالشخصيتاناما،اولادلا:حيا.نهافيلصعيدةغير،والجوارللصداقةالوفية،المساكين

وأوعلى.مدورشخصيتافأنهما،الروائيةو،بفعها.اشنهاءيشتهونهاوانما،يحبونهالاالناس،تحبهزوجولا

فهو.مقرانيصفهكما"المجموعةفيالضعفنقطة))يعتبرومدورلقد":ك،معزونرتتقولانالى،نفسهاتحترمالتيالانثىشعور

ينجحاندون،المدارسمنعددعلىوتردد،الكتبمنكنراقرأمدرس،ذاتياجلمن،يحبنيانسانالىحاجةفياننياجانااحسست

المغربمبمالمتعلمينالشبانمنكبيراعددايمثلانه.قرأماهضمفي"يحبوننبىممااكعريرشنت!وننيكاهملهئهم

التوفيقعنوعجزوا،الحربب!دظهرواالذينالشبانهولاء،العربيتخفيانالى،التقاليد.نضطرهات!حبهالذيالشابذلكوصتى

مجتمعحاجاتوبين،متقدمصناعيلمجتمعالملائمةالمستوردةرازيم2بينهل":المحبلهذاكتمانهاعلىيعاتبهاعندماعلبفنرد،عاطقهاعنه

الجذريةوالازمة.والظخرالاميةوتتقاذفه،الاستغلالينهشهمتخلفرجلمعالثرثرةفيالحقلهافايس،عئدناالمراةوضعمئاشيان!ت

وبنولغتهاالمدرسةبينالموجودالقاطعالطلاقهي،الشبانلهؤلاءمنالخفيالركنفيحشتنتظرانحقلهادش...انفرادءلى

الكصر.منهانفسهالكاتبيعانيالتيالازمةهذه.ولغتهالبيتفبىلى!صءتتذءبانتستطيملاهي،زوجهاغيراخرشخعط،قلبها

كلما(لبيتعنله1انفصيزدادالفرلسيةباللغةالجزائريعلممالىا!وقتفي،فبهايفكروهو،النجوميعديبيتالذيذلكءن،الساخة

نفرلىانعلينايجبلكن.بىلثقافةاو،با(درلةمتانة.علاقتهازدادتانواعبكلوتستح!!فيهتفكروهي،هـصباحها!نتيلةتستهلكالذي

امرلوطئهالاخلاصه،بالمجضمعوعلاقتهبالوطئيةالمثقفهذاعلافةبين(234ص)".لهتروقاتيالعطور

المثقف7هذااستطالحةمدىعلىمنمسبكلامناانالا،اثنانفيههيجادللاعثد،مناش!اماموانهيارهاضعفهالحظة!ي،شفة؟ضاتبرثيروهي

منمعبننوعاو،فلسفةالىتحتاجلافالوطئية،المجتمعتفهمعلىلزوجهامضلمصة!انهـاطوال.نقضيهـهي.المريضةتامعزوزترأس

وخاصة،حاجلألهوتفهم،المجتمعادراكنعنيوانما،لهضمهلمالثقافةشوقاعلحترقوووي،جانبهاالىيشخرالليلطواليبيتالذي،العجوز

.بالانسانعلاقةاك!رلانها،منهاالثقافية،مربرضاانتقضبتهاالتياللإاليكل":تحبهالذيالشابالى

القوميبالتراثتربطهالتيالوسائليملكلاالذيالفناناوفالمثقفصحتليلمةوفى.المثيرالمستمرآكلينشخيرجانبيوالى،اناهاسهربر

الشيءفاقد:قيلوكما،مجتمعهعنالتعبيرفيكامللانجاحاينجحلافيالمنئاب!تاحبفيفانىزبوهي.(237ص)"..كالمسكونة

."يعطيهلا،يشفياكانم!ماوطلمبت،وشبفو،روسفسبهـيررت":الضفاء

المغربفيمنتشرةالمتعلمينمنكبيرةلطبقةنموذج،رأييفيومموروبالنثور،بالصدقاتوارسات.الاويأعمنشيئاتنتظرلااقيانا

خلفتهالذي،المثقفالانسانماساةتجسم،الثلاثةبلمجزائهالعربيوكنت.الدموعتجهلالتيانا،الامكءلمىوبكيت،اعرفمنكلالى

فيالكاتبنجحوقد،البادانهذهفي"الفرنسيالتمدين"عملية237(ص)"اجلكمنللتسولاستعدادعلى

المب!ثرمدوركانلقد":ممورشخصيةفيالسلبيةالجوانببعضابراززوجهاتحب،طيبة،ساذجةفتاةفهـي(آعزبما)تامعزوزتاما

2()!لا،(الحديثةالافكار،التقدم،الحضارة":الغامضةالكلماتبكلتبكيفهي.بعدهمدورتتنروجانفترفض،ولذكراهلهوتخاص

اهيلا":مقرانتحمسههلىلميلقالاراءلهذهمدوريتحمسوعنعمايرزقهااناللهمنتطلب،المشانخاضرحةعاىوتردد،نهاراليلا
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والفرئألاحياءمييئعدم،زواوةجنالدرىمنقريةعلىيخيمالذيألمطكدعمممشمكلةامكأرهمتشغلناساليهيستمعوكيف،أنيمهيسنمع

...المترضوالسروروالصحةالسعادة"حلهوتحلبل،الاوروبيةوعدم.،.2ص"الاسبدعاخرالى،الرمقلممديكفيهمماوجودمن

الجزائريبنبينمنالكاتباكأارهمابراديميستغلونالذينوهؤلاءعن،الشكلياتهذهدنىالحربدييفقدجعلهلمطالعاتهمدورهضم

المستغليدفيبسيطةادواتالاهمماانهممع،والعمدة،العملكرئيسالتيالعلومكلبالجملةهدم،الحربفيعاشهوالمذي"ةالمحضارة

ومعمري.الفرنسيالاستعمارلبشاعةالمجسم،"الكولون"وهوالاكبر302(ص)"مايرومفي.رهضمهالماذتيالافكاروكل،الكنبمناستقاها

نعافيواخرى،مس!غلةطبقةالجزائرليليسانهيعرفمناول:مج!وعتينفيوضعهايمهنمعمريشخصباتانسبقممالنايتبين

للاسننغلالى،كاملاشنعماريجهازيوجدوانما،المواطنينمناسننغلالهابين،والجمودالمتقدمبينمذبذبةتعيشاـلتيالمتعلمةالنماذجمجموعة

.الاستغلالهذاويلاتيعانيطذقافهبمختلفوشعبمعقدةنماذجوهي،الباليةوالعاداتوالتقايىه،الحهـيثةالافكار

للحركاتالتعرضيتحاشى،الفرنسيةالادارةمعمرييتجنبوكماتمردهاكانوان،اوضاعهاءلىمتمردة،الناسمععلاقاتهافيغامضة

معتندأالتي-الروايةاحداثبدايةمنسنواتفقثلى،الوطنية.ومئاشومقرانكمدور:ثابتةفلسفةعلىمستقرةغيرلانها،سلبيا

كحركةواعلاحيةثوريةحركاتبدات-التانيةالعالميةالمحرببد(يةبمصيرها،قنوعةراضيةوهي،البسطاءالناستقنلبسيطةاخرىونماذج

لثورتناالثوريةالطليعةلنااخرجتالتي"الجزائريالشعبحزب"،معمريبراعةانالا.بينهافيمامتعاونة،علاقاتهافيواضحةبسيطة

بعروبته،(لجزائرياحساسعمقتالنيالاصلاحيةوكالحركة.العظيمةنشفتىانوهو،مايريدفرضعلىمقمرتهفيتكمن،عاداتهمنالمتمكن

مناطق4طتور،الاستعماريستغلهاكانالتيالخرافاتمنالدينوطهرت.وجودهيمورردترمونحتص،واو!نهؤلاءعلى

الضادبلغة-بعضعنبعضهاعزلعلى؟لاستممارحرصالتيالجزائرفيحساسةمشاكلاثارمابقدر،الكبيرالفنانهذامعمريلكن

."العلماءجمعية"وهيادلادانصاءكلفيالمنتشرةمدارسهافيكبر!اهميةذاتاخرىمشاكلتجا!لىمابقرر،الجزائركيالمجتمع

"المعتدلالبيان!زب))وهيالموسطةللطبقةالممثلينالمثقفينحركةومنها-الفرلسيالحضورعنكئيرةافكاراوورث،الجزائرتاريخفي

صميميتها.الىأساءبلفحسبالحركاتهذهكلمعمرييتجاهلولمالمجتمءكيانمنتنهشالتيللاماتالمجذريفالسبب.الاستعماري

تمررواالذينمنانهعاىالمؤلفقدمهالذيالشابذلكقاوعلى)يشيرفقط(مثلايشوفهو.لنايوضحهلا-الميهاانمارالني-الجزائري

كشخصأر-هـزه،للثورةيعدونالجبالفيورابطوا،السلطةعلىبلدكلمشكلة-الاطفالبيناوتىواا؟واليدعددارتفاعمشةالى"

روجساولحاجلقلبنددبئهتر،تافه،بورنط،للطريقفاط!منمعطمهمولكن،الاطفالىمنكبيرعددباستمراريولد":-متخلف

أوعلى(أي)لانه-بعنفابراهيمبهالقيامرفضالذي-كللثومةالذينهمالذكورالاطفالانالا،الموتىءنكب!عدديوجدكما،البئات

المتي،الماليةلهاولمكاقلجمالهالعابهويسيل،!جمشتهيهـاروجنهيرى(33ص)"يموتون

علىيحقدوهو.زوجهامنبتخاليصهـايقوممنلكلتدفعهاانقررت،حمل،1عيىالادميينكواهلتقولمابتيالىحياةثقلالىيش!وهو

221و9؟(صفحاتفي"مومممماتكل!مبانوثم"ويصفهمالنسماءالحزقهذافييكمنلكنه،هناي*منلاالخطر"عنهاارننعب!فيويجيد

لانقاذ-طءتالمجبالفيرفافهو!وةقوتهانيرىوهو،(22و223وفدتنزلاوقيالطويلةالاحمرة5!نر:الجدرانبهتنضجالذي

4!2(مي)"والعربكالفرنسيينيصبحوالاحتى،القبائلتبدوافني،المحملةالنساءوهذهالناعسةالابقاروتلك(تاكورافت)

بدايةفيالثواربيننلنئي1منالئوعهذامثليئدسانيمكنطوالتكدوارتي،لهالاطعمشافةاعمالفي،سروربد!نمذهمكة

الثوريتنبانجذامنالساحقةالاغلبيةانالا-ثورةكللضان-الادد.ادفهي،الابد/يئئهااعامامتواجهالكانناتهذهفكأن:لانهائهاالوقت

المناطقء!متماسكةشبكةويقبم،الخلا-اليؤلسمىللجبالخرجالاولحض!لألمنعلي!ميحكم،والرجالالنساءهولاءيرىومن.تسرعلا

والذخطئر.الاسلح!ةبت!مزيرظو/قوم،السلاحاستعم"لعلىوإمدرب)ص"3("الاطللأقءلىشيئا.دئنظرلاهـخاوقاتان!!م،ىالسرورمبالاتهملا

أ؟.الطليحةشءا!طليمثلبالذاتالتاقهالشاباهذامعمرياخ!ارةلمارا..الادضيفقربسهحب!رف!الىتازظسهانهج!رةالىيتنم!وهو

القادمالعددفيلاالتتمةلممعدبم!عثماىففتح،ال!ر!فارعةعلىوجهـمبتاالذيالشابذلكالىجمنئسروهو

يشروهو...العشبمنبرة3منهاكهيمةمنطواخرجبطنهالطبيب

حديثا.صلر1،قراكهلوءتنمرث!البةبعدءبىلب/،1ظيبإوجهـاقرباو"!القر"ةالى

.فهورخمسةطيلةالقر/ةقدمهت!لمالطبيبهداصنمنى

القارىءلدىووضوحها،ءمقهاتفقدالموبرقىالاشاراتهذهانالا

..لصهصكانمحا،للرزفىطلافرنساالىقرينهيتركالذيالامدان،يعدملاعندما
3--تتجمعالأئلةالبلادهذهثرواتلانوانملم،فقيرةبلادهلانذلكيصللم
!سا،ء"الفرنسى؟ل!تالعلمافرادموائد،عاى،(لفكأنسيبن)1(الكولونجيوببر

:((روزر"!ادر-س!رروان.إرج!جنهملوفياتاوانتشار،الموادندعددازديادوان...بفرنسا

نيرتحتالرارحةاننخلفةللمجتمعاتالبشريالبناءصميمالى

المعلوماائممديقالقرىالافيينوجودهينعدمالذي،الطبيبهذاوان..تعمارالا

العائلاتبهازوجداتيوالقرىهـى41فيبوفرةيوجد،الجزائرية

ببرئريلادادبطدار.،الحياةفساوةتحتالحسوتبلد،الحزنهذاانتشاروان،الفرنسية

بالمجزائرالفرنسميللاقطاعىكتسميةكأالكل!هذهمناحسننرلهـم)1(
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ص!-صم--غبثصىب---تصم--
.!وئرنلبأببسحاطتهسامبئثرةرسالةفيالقمتارلهـطا،آعزيوتخسره،اخضىية -00017ابويهولمرار أ؟ؤ-ق!ا،،أنني،حياتهمنالثاليةالفترةفيوهو،ا!قراروياك!

تدكلممهيبدياو،ياورانمقدتانمننئتظروكناوبراء.زهاكاتبتهاوررءتاجة

صلاذ+محنالج!ولط)ههـتفتقضوطاالااف!.بشبتهنقطةادقيفيوالدول.ررخلمن-اكعدمايشابو!و

ابهمثاتقلوبن3المجبولدؤباؤفيلحخ!ننااكما،.بعب،1يكنلم!نهالانفصاليحبدكا!ا!بساوكهويفهمنا،!يفعل

لسباتفييومينيضمفا001نفسهاعزي7بذلدلهصرحت

ك!فحمجزلدليرح!ال!ر!اكراولتفمح!أقنياا؟عزيرسعمالةأثرعاى،بعياتهميودي،مقراىموقففي.نيواخيرا

..لف-ا

لحترقشموقثؤلو!انسانهاؤاعىهـمءلىوتصوصمها،لهاخلا!كاوءن،حبهاعنفيهالهتكنتفالنني

.،..كبو1منه،ولدواخرلاولانجابهاعلىش!هر1خمسةبقاءوعن،5غيرمنالزوابم

والعرفتالدموعويفح/أوهي،تحبهلازالتفطعزي،مقوانضميريتحركالرسالةهذهاثرمحلى

مالرسنفكفيا،فىعمرغيا!للقاءإ،رقعىلبحح!ملحثأانر،بهـ-اءدمو!وتلاشىالط!قسببانمنبالرغم،زوبخنه-!دكم

والخسجوقيعالترقيئناههنافنحزافب"ماليوملاالىبهفضعود،داكرتهاللحظةهدهوت!ىتببر.للاطةالى

السهرا!وذابو!ا.افقي"))(لقصةاولفيعلياأطلقه"وصفلغز)الناليحل،لاعري

لب-ضمعب!!عايو.!.و.روقيمرييأؤجمهايوضيب،صفحاتخم!ضفيالخكرشهوهعقرانوتسرد،"المساء

والايئقالىعناغسافيافيممايفلتأمملزتشبهالذيومرحها،الشاعريرةوعمطاجيها،(لحالمةاعزيبساطة

وللغوقفاجاطواموعدقبييملاتمنحثتاجارنا3الذهذهالىبناممرانورجوع.تعقيدهموعدمتهخبيتافياج!ال

للفسبتفيعهائعينلمشلجيناحشىخافبة؟انتاتي،الصفاتامامناتضز،بالخاتاللحظةهطهفي

هاححهنزورقكمنفىقحسرداغفاءة4
.....ء.01.عزي2نحواهتمامهجدبتوالتي،نفسهمقرانعلى

..نجواح!أنافنحنفيهياهذلومينأمطلقتهلر؟يةتارغاالى،اجاراتهاحدىفي،يط!بانمقرانويقرر

الز!ان!ددأنلإزر-ء!عاقجهـ!،رؤاقهمع((مايرو"مدإضةمنويخرج.لهاشوقهاشتداتي

يارراحم!!لانومأالى(لوصوليحمبح،تعترضهوالقلجيةالعواصفلكن.قرتتهالى

الزمانتهدمالخيرؤوسناثحضناتوأ.الجبللؤبالتلوجدوباناحدثهاالتيالانهياراتبسبب،مستحيلاتمازغا

!جمانالبض-"المنهارةفهماكهوفيءامتصد!المم!يرفيالاستمر(رعلىيصمحمقرايخلكن،الرجوعفيمقررون

2أفىفتعرازنهياراتوتحاحبهم.بالقوة(صدقابنعفضنعه،الافطار

محالعبرتتخاشدخانحلقات"

تلك8قص"اءالىويضطرو!،(لممايو"الىالعودةعلى-تههسيارتهم

لمآزلوال.ي!يصميلاصححاء،بهاايشصراندوى،الليلجنحتحتمقرانو.تجس!ل.المميارةفياللياة

ألاقفاغبألفولاذياتالابوابوورأءاالا،فبهناضل،الغاضبةالطمةعةاهوالوممطابةطريقو!ىهـح،يمقباة4ر،

م!حوحهـوتأ..".روجتكانني":يهذيوهو،فنجمدافيهوت،تهزمهصف1ال!وان

للتر!،لامحياءأجهشه1."لهةعبئييتالةمنمحباهة"

مجروخصوتأ،سالب!،حباتهطيلةيرهيش-المؤي!بة-الشخصيةهذه-مؤ(نان

الجدرأتصإفينبسألخافتصدأهمازال

:توحمازالأمحليهيقضياى(لى!واعهاأصرأرامحليهيصرايجابيا.بتخذموقفماوعئدما

القدلسيهأتخلقياروح-االطريقخطورةرغم،غامضاهذاموقفهفيحتىمهوانكان.اوثها!ةفي

بخي!المديني4لقريتمت.ذ!،بهتاججداوامكانه

قمهالشوإتممساو!جكلماعنيلشوباتهممودهـا،مقرانشخص!بةخلالمن،لنمايقد!انحاولىمعمريان

أكىبىنناالبعثحصآوأاث،واتحمسهبلدتالدي؟لانسانهطا،السملبيالخلببالآاعمتللانسان

ائهأ!!صأررماهذيورنأبلكيأالجزائريالنتمابيجتازهاالتيالانتقالىمرحلةكيانهوبلبلت،كالحرب

أ!ند!هأ،،بوذالم،)حازيةطا!ننغامو!!!أاالى،رر!ةبئةمنيخرجفهو.المتخلفالفلاحينمبمفي،(لمعلم

للنورقربانماأمنحهايلقنونه،يفبهبينمدرسينوس،فرنسميةمداوسفي!اؤةتب1

أليناتعودمسال-!رو1.؟لبعدكلعظبعيدة،القرويةبيئتهمعمتناقضةومفاهيمافكارا

الخوروو1،حسمهفيتبدد،.بسملايهالابدريالطشفتمفترقروحيرةفيويقف

ل!صممت:فيالظلعةصوتو.ومفافضخيباتعواقفبين.تئمابهاونجد.واللاعبالاةللسملويةفر.برسةتقزثآ

أ
الم!!حنشم!اأ11!*اوزها.برة.(لؤرنممهيىالوجوديينالك*؟ببعصشضصياتومواقف،معمري

-وورل!عووعتجينار!-و!فير،بضادتختارهاالتعتكاموشبتبناتبثهاقي،،مزكرنامؤان

؟ء!اصضلوجودرا،اكتشا!،لوجوهي1المآططبفيالاختمارهطاانالا،هطكهافمه

السمر!الطيب

---س75الصفحةمح!ىالننمة-
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ثى!حح!+كحححححينعححي!ح!حح-!رسح!ححححيهحنثحهم5لأكح!ح!حه

ألانقافى.تحتأ.لوفايام.

.3-وجباهمناكبلاقدلمتدتعصرني
.ذراعاليه

القاعارحالفيغرقى..غرقى..غرقى

لغردق!الغرقىألافلملكماذا

أياملمبعه

يتقلب،الاوجهعلىالدعر

تترقبمحيونايشدوالجوع

قدامالاببراسفصاف

!السوداءساذللطيا

،للرلقاءيولمالاطمىالمرت

فبقرجثمانللمبرف!"ويقدم

طريقىأين

اياماحمبعة

*

.ورودالارضفوقتورقكسباحكلفي

،ووءودواءاتألحانتتموخ

،أزمار-!مبق

،صيمهـمخبارانشعتلاوانا

.وداعصرخاتالا2حممطبأ،

*

السبعةالايامقبل8

الانسامنعبالارضفو!كنا

الاحلأمذرأعفوق.نغ!ردور

"!وتنهاتولهدهدخطو!!و
*

الامخماقفيجحورأالنملوا!تهر

زرقاءوافا-عديدانغش!يضها

البلها،الارخساحنتاءتهخمغزالتم!ا،8

الدررافدأمتأكل

كبورالدور.تحتمنز-حفتصترو،

ألاحياءكلابتلعت!

*

اشصسااا!!بحفىجتمث

ألامسردومنلا(صلى6أالاترا!

رلمنعرلهأنفار!ربهقايل

الاشكءفوواشىموغرابا

سوداءبمراثيتغض

الاحناءع!لمىا-مايل!و!اورفاقا

ك!

قرط!كلأوجهنل!ماسدت

القاعأقجيةفيايدتدركنالم

حري!خادكرطتدلىالمس!وقطوال-!

الانفاسمناخالطاعينناغطى

العالمطلقاءيا

نجفالانقاضتحت

الابناءبعضايديكبمفيووديعتنما

الفجرقبلصرختناانطفأتفلذا

أغاديرليلفيشمعاتف!أضيئوا

البخاريمحمد
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3أحمى!طىعىطعحىء!حصم+طىحمىطحىمححجىعصعى-طحىطسى-!س!عىطى-طىطحىطىط!معصى!*صص!محص3ح!.--عح!!م!معمحى!،حم!ى-ء

أ-

لىا-حسء-)--ح!

لأالرلألمحا!!!.!كاحي/--

-ء!?01!-!---3-.

أ--!

-اءإ--أإ.اء7ا--ا

أ

-فى--صى------ء--------محى---!سى-إ

افواءي!ودالاناماوالمقابرالقر!ةي!جدا8،!صرالمس!او"كان!منهو؟د!ال!مقالطمنعودااثم!لوحئ.ح!اكث!فاحولهالطلامكان

..ا!ابريوصهـلاحيئالتيالبىوتنواكذ!كطت!عال!صغ!ةالمصا!ءوبرهـب!حو!4كلنطإكت!بفالطلاملصزرارب!!تفيىأ!3."ا(:روسي!.رأ"

،رماتمثلكبارناسالبلدفيرعدولبمالحالىوراد(لحمو!رادتايىالمرلج!ةبطلالها!إقبكأنج!أ(حبطكأأ!جمورشوأ!هـ1إي!ء،للحظات

واص!بحاولادهبينتقسمتاحمدالحاجأمضال.بملكهاالنيفالاراصيلىهنا!يبفو!م.المثانجوانباوظلأمخمعاواخرىومرة.الوراء

بنفسهمشغولاواحدكلواصبح.4يكفبلأ!كادواحدكلنصيب.سيجارتهمنعميقاقفساجذبكلماتوهجهيشتدأحمرصغيرقرص

...وبأولاده.ف!بدشكانتالاحمرالقرصتوهبمفي!ايش!*ت؟(نالتياللحثا،توفي

ير.لا.عد.السيجادةاطرا!علىتنطبظ:نرمودوانإ،ب-ء،ننتفخارالقدلأمخلال
بالحديتالناسميممعلحدمصيبهتح!تاوالقريةديرجليموت

.!قىتم!هناريعدلم.مثءلهواحدكلىتنغلىثمساعاتعنهاتطلوعينان،!لبةتجاعيدتملأهماوخدانمهملشاربفوقهايطل

فيهاوياكلالأخرىالبلادمنللمعزينطعامابيتكلميهايخرجلياليسوىمنهيظصيكنفلأمالرأسباقياما.بالتفكيومثقلةنظراتمنهما

تقامملاحارمسيديومولدالنبويالمولدويمر.الناسانفهتلامسحيثالىوتلمدلىحولهتلتف(رتي((ارللأسة))شوارب

...اللاسةتحتتمامانصفهمايختفياللتينوادنبهالطورلي
...دجاجةحتىتذبحولاخيمة

ا!و؟!متر.ننعاحمدالحاجمتلرجا!هناكيعد!يمانهكلهاالمم!!ةاحبانا.نعصفالتيوالريماخالباردةديسمبرليا!طمقالليلةكانت

الؤيةفيرجلبكلينفردالدهراصبح،والحيناسحينبينال!ريةكللهت!قمضصوتا!تحدثالمقابرانحاءى9المتفرقةالقببا!ةالالضجاوتهـز

..احدبهيحسىدلابدأقدكان"العالعبد"ائ.غيو..غيرهدون؟لمكانهذافيالنغس

العبارةبهدهنفسهالعالعيدخماطبا(زمانبتوعالناسيرصمالله"الذ!الداخكل؟لخوفذل!وزايله.كلهالمز،نرألفبىالصوت!ايألف

بن!واهد.نطوفانالاركلاعيناهفيسيجارتهعقبيدفنوهومسموعبصوتا!لةفيهادلمحنارقيالجديردةالم!ن!ةلحواسةسونهر.دأمهـنذصاحبه

كانالشواهدهذءوخلالساكنةئثباحا!لامخلاللطهرلني1الفبور.(لاخرةسضيفاوتزل"محوض"الثيخ

البمضاءوبشرتهالمستريرة!لحيته(حم!الحماجوج!اناليهيخيلعن!!!جمجظل!بلهسجعضيالاخوهوبن!يف!راروو،لى!جرصلقد

بينيطلالوجههداانال!ه!خيلكانالص!ادينينوعينيهاللبئمثلاصلالمكصاوالنالسمع.الا!صال!ينولد!اصءند.ا!قوية!ا!سكان

"وكداكذانعمللازمبلدير،))الكلماتبهذهصوتهير-نفعالشواهدمثلينبتونوتركوهملاولاد9الافطوشوادمحهاحار.نهافيررمحواالذين

شخصاالايامتلكفيالبالدةكانت((بلديا))كلمةيرقولدائماكانالحاجمظترةمئهمقربةعلىليشاهدبصرهاإىالس!وم!..الارز

يسع؟فمنالاناما.ويطيعلمحببس!عاحمدالحاجيرخاطبهواحداالكبارالئاس.0علوانا!حاجمقرةوب!وارها(!،ل!ةب-ظيرت!،احمد

يهمرتلمايرعحشونالونونج!لااحمرال!اجامثالا!ج!لكانلويومطزل!!وكان..هالمو!!فرفهـمرلام!إ!مفي!نىكبماوايظلور

.الناسهؤلاءمات!ذماتفا!بركدة،الس!داء،مالاليهدهوبالقريمةفيحهدالعا!طعبدوواح..س؟نال!لهدذكبلهـلم!لالرص!ؤلاءكانان

فيولاالفوسفيولا.الررع!يلا.شيء!يبركة!صادتعدرم!تذكرفيج!دادنى!طلو!لطل!ولكلخها!هـ..الحاج"لأمعيمذكر؟ى

.بالثعكوىيتظاهروىالافلمحلى(و-تكورالناسكل.ابداحاجةالقريهفيت!دثاحينالقربةال!ي!تهؤ!4تفعير!(نالضيالمناسط!

فيالتعليمالاولادعلىالمصاريفعنالشكوىعنيخفلاالارضفصاحص.بةتهلكزراعةاو..تحتر!داراو..تموتجاموسةحادثةاومصيية

..الارصعلىالمصارقيمنالشكوىمحن/كفلاوالمز(رع.غيرهوفيالبيوتر!خلونعلوا!الحاجوبصحبنهبا!ربركأيرطوفا!طجوكار

آخربعمليؤفىمانالضروربمرمناصبح...(لعالعحدمثل.والاجير.بفعانبض!كلبست!ع!مح!ويخرجون

..ء(لعامطوليممشمرلالانهيكفيهي!ادلاالحقمولفيالموسميقالعملفيبو؟حدتئفردان-نسضط!عالايرا!.ظكفيا!طف،!ينلمو!كذا

تعتمدعديدةاعمالابيديهيعملكفدلىح4محمةالىالعالطءبداضافولهذا..القرية

البهائممنهت!ثربالذيالمياءحوضيملأاحيانافهو.المصاريفعلىفيامااحدمحلىيميلعندمايريدالدهروجهفيتقفكلهاالقريةكانت

و؟حرضائعةوزةعنبحثاالقررقيفيينادبم!واحياناالقريةمدخلفيالرجالهؤلاءء؟تلقدالدنياميجرىءاداال!الىعبدريدفلمالايامهدء

.وفي...؟للصوصمنالمقابريحرسانالىالامربهانتهىالمطافالاولادمنكبببراعددامنهمواحدكلولرك.الاخروواءواحداالكبار

حكاصة.فظوانفقحل...القريةعلىجد،هـةالمهمةهذءانالحصمقةحجرات(لى(لكييمةا!دوووانقسمت.اولاداوأخال!ااولاد!!وتزويم

هذهـاحدىالاكفانوسرقة.و!ودالمهمةلهذءيم!لم؟لاكفانسرقةافىبية(ل!عةونجاوزلظالقرية!،وفزحفت.بسحكان!،ماضاؤحفسر!ان

منرشوان(بنه*نقدمءلموضاتسم!و!اةلمالةو!ي.(لايامه!هبدائع...المقابرجهة!حويتاحيةقتربح!من1والزرا!ط(!رق!وتحطمط
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يكدودم.موتهفيوايضاحيا.تهفيكربمااح!د(نحاجكالط...المطر.هـ.أذنيهاليو!م!العال!عصف

0..!امايآلفهصودفس!عهالىساهىح!هطثه*ضررأئا...المساعدةوتستاهل!يحطراجلانت...لايط!ديا))

...العالمحبد(با..ا!ه!."دولا!ومينابولهلر!ةمح!دسالفمحاوزل!

قدوم،كمنتمفلاالعال!!!عل؟لذكيالحدالىكلن!االطلا!ىىرصتىوان...مانوعاغريص!دا!عةالعال!د3ردد"يدا!ةالي

!!صوتم!الحو!ولمدمالمزلجفأمعنه!ولقلممماعلعدالاا!مايش.بملمقى!دءول!نا...أكروديو!بامرا!أبرل!يىإلعدة(ف!طن

هنا!مم!ئ!!ه7وآنولى.ءالمقيرةجوأوالىيدكلنر؟حدهتو،دهطوإلى....طو!ل!وردلهتس!حاقمناقوىلمحلوسالىحاجتهكانتفقد

صرة!لأهافي!حمو!الصا!صغرىدن!مهاما...أميههو)سيوكه..؟ديتر!ل!اذاكمارلوعأجمومن!لائتطاوفيكان

...الكومةكوف!وأ!لسهاا!وةمع!حملها...ءالعمىلاولادهاكسون!اأمر-!برانشكلىبأيولريدحل9!أرغغ!ضاءكان

؟ولأد؟ميقدح!كلماف!ط!نتعكولاكالماء4ر/بىل!نمن3شسرب(ليماسفأنناقيوا-ؤلو!ي...و!و!4

كاجابف...ظل!اهلمحنلنهيهابنبرة-ابت!يهالمالمحيدلعطأورلمسج!-ب!لفوقليلامرت!اجمونقدالمعوةت!!اال!تاجران

ومشالفمنيبللكن..خالتيفريمبهئالحقئا،ا!نشا!ا!نةادتتا!لعلىالسهرةولكاليفالعمثاءيكونول!وفمحدودأجر

الفس..ضننمفواهواءيبطلالسمادلوقت...معلهش-نولعهحعر!...الحالبطبيعة

تلمساصابرمهوكانتجو(رهالىابننيهرضمالعالكلبدو!س"رسموانلعبمياوراسيعيني!))لرلثوانالكالع!دوقال

كانشعوروبلا...ثوبيهامنممزقموضعمناكثردي(بنهيهجسد!برةاماممكانهواتخذ؟(قيابراليقدمحتى؟لمساءيقبليكدولم

...بأصابعهلمهدهاانعبثامحاولاالتمزقاماكنفوقيديهوضعشديرمفيوجلس...زمانناسمنطيبارجلاالاخرهوكان.عوضالشيخ

بكلمة((لصغرةالبنت)قتحيةتنبىولم...قمامابارداالجوكانفالم!دارمنالقشمنكومةومعهماوامينةفتحيةابئخيهقدومانتظار

...!منثورةكدجاجةوالمطيدتحتترتجفكطنتواحدةي!تعث!عىوسوف...والشابرالعشاءيحفرانسو!وبالطهبعفيهالينام

...مزعجةبصورةالعالعبدذهنفي.نبررالكسوةمشكلةوعادتسيقضانهالبدايةفييشعركانالقريرةالىالبناتتعودانقبلثللأثتهم

...ععافحتاجهمالجنيهيئالاقلعلىتحتاجالكسوةأنكلهاالمننمكلةير؟نسهذلكوكان.الكنارالناسمع،الحقيقيينبلدهاهلمعليلة

...وبر؟يزقروششكلعلىالاالعالعبدجيبتدخللاوالجن!بهاتالناسب!رلاءيشعركان...نجبهيفكزموضوعاويمنحه...مانوعا

نابمقدووهيكونولن...كاملاجنيهايسضحقعملاحياتهفييممللمبصهتاحسانيلبثلمملكنه...ووكلماتهموجوه!مويتد!حوله

انيبقىعلىددراذ(الا...جنيهاتالىتتحوليز1البرالفروشي!جعلابتلعتها.و(لوجوهالاصواتجميعو(ختفت.المكانعلىيرينبارد

المقبرةبالطالىبظ!ءا!عالعندواستندطعامبدونايامعمقواولادههوالممماءفيالس!ببتجمعيتجمعبدأالذيالكميفوالظلام؟لرياحاصو(ت

لقفىالمقبرةهذهبابفتحأمكنهلووفكرتماماالاغلافىمحثمالبابكانفدومابنتيه.اتنظارديحواليهوتلفتسيجار.تهفاشعلوحيدانهواحس

محكمكانولكنهقليلاالمبابوعالج...افضلبشكلواولادههوانليلةدييتداخلالعالوعبد.يعنفالاشجارتهزدديسمبررياحكانت

جميعان"العالعبد"تعور؟للحظةهذهوفي.مائدةلا...الاغلافىالقاد!الض!االطر.بق.نرقهاقوعيناه.بالمقبرةالتصافاوبزدادنفسه

ولا000ا!لح!لطوالطتمطرالسماءانتظل.!مهملاالمقبرة!ذ!فيالمؤلى...والنتاء(لقفىومعهماابئتيهقدومانتطادفيالقريةىي

!:رته!يم!وا!ال!انأمحوصال!عيغينصورجع!الذيه!يركىو!طملام!و!افعطءالبن!ينمدوم!عوقيالم!مماءتم!اني!ض!كار

لاالاكفانهؤ!وانواالتماهىو(لحريرالقطنمنالمصنوعةبئكفانهملنفا.لمحالغيومالسماءتعبأتانبرعدعصنيهامامتخنفياقلوشكاللزيرق

لنكالبلل!ككال!وسننبقى...تمطرالسماءبدأتمنذ.!اصاجاالةنرالقدالقريبة(لبيوتنوافدمنتلمعكانتالتيالقاليلةالمصابيحوكانت

..تمطرالسماءظلتمهماابدااليهارصلمرةا!اد!!وشعر.الاخروراءواحدا.(لاخرىهيننطفىءاخذت

..!"سعقعافة(نا...نولع!الله؟به"-بىلخوفلثمصلماهماابنتيهانلو.نفسهالىيتس!اللب،لخوفطاخر!

منانه!سرهمكلةلعالى1!روث!.ا!اتب!هـه!ن!بة!مولف3لفعاريجنأضر!ملول!ىل!دإ!وامعشرة!!صهايزيدلاكيراهماانومع

منحو!ة!أحر!...مانومحا!كاال!ومةدإخلا!ثس!وىان1(ه!ئاي!ح!لىطو(لطم!ه!نبقم!!ما(ىا!احظهن!هم!،!ور3مناكش

حتىنطماالم!ر!بجوإوا!ت!الطمق1كلوداشص!وص!ض،ا!كومة!اخ!نائمصع!فوجودهم!ابأ!ي!لاالئعاساختممااداو!نى.مصاف!دثون

يعضظادداذ!!فيفليلاىدهـخفالم!كان..مالمصقصاتا!هفصللاهـ7فجأةم!طواحدةتستيقظاىالم!نومن.وحدهوجودهممطافضل

واضساء.انقطع(نالمهـطريلبنظلمثم...هناكأوهناالهوا،*ل!ملهعناكطرقطراتالىالعالعبدوتئبه...لليل1طو؟ل!هتتحدثوتظل

!دا!وءوالبم...(لقشلمبللنت!جةدحاريتخللهمرلفعب!هبأ،كان(لم!ريمضعلاثوبهكانفقدواحدةلحظةفيكنفيهوعلىجبينهعلى

صيجع!ملام!ح!فصو(!محملام!نهوجه...!يلاقىوجوه!رتإل!ب!ا!الىتلال!محنهوندت.يخشاهماحثثل!دهـ..دكممهلويق!اما

تاعنم!المبمالمفابرفيلانهاخانفةكانت.8.وا!بهـجةلخو!روكط!كان!مأار(؟لبئتار-نتبللوسولىلقش1يتبللسولى"ساتريا"

ب!يقةريلةققغيلاتهامبتهجةوكانت.0.الغريبةالحكاياتمن؟لكعيرتلكفيشعرفقدر(ئمابرقةلعاملهمالكنلمانهومع...الطرلق

لمطعامامطيشيانوسوفالبيتشارجأبيهامعؤهيعاديةفي4مبعثهيتبينلم(لعطفمنبنوءحيثهمابلذاىإللصة

وجههاق!(ىا!صغرىفتحيةاما..!عوضالشيخمنزلمنب!دلىمرفهفتحلك(لحجريةاثمابرعلىوقعهاويسمععيلةتتابعالقطراىكلألت

تطلوعتطاهاي!شماهـ...(لذيالشحوبذلكرتحمونضرةملاحةاكمرزالى6لقد.المتتابعالصوتهذ؟الىان!سانهوالعجيب.رتيبماصوتا

صوع(لىالص!ط؟ن!دعنهااف!حتماسرمحارمضم!ائ!لظ1فطرم!نييا(حصدالحاج!وةجو(والىين!قل(نوفكر"الم!عقا!صمتوحممصة

ارورفء!ئط!م!ا!(لمر!طجم!مهـلطو!وحممشهاازا!الذكباالظرم!سنث!؟"!و!طدائر!ةحص؟لث!ل!ى(لمص!ثوعة!ظل!ها(!اطه
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ناوفصاولاللهحطفيتحملقا!وعيناهأ...تلىفتحيةوعأدف...عروقهالىالدماءاعادت

منهةتقترب..؟هناحيجبونانموتلمااحنا...آبه-

أكدءزينايابهسقعانندلوقتالميتئ-صرةيفكالوقتذلكفيكان.ابنتهبس!الالمالعبدفوجىء

خال!ي.بحاجةولابالسقعةبيعسوشمادول...نج!ييالا-قليلاالعساءيدفىءان.إو!دكذلكوكانوابنتاه...هولبكلالعشاء

؟.يسقعثىماعلسانمنى.كتيرهدومفيالميتبيلفواليهامال-يجيبنفسهووجدنمعلالموناللهبمنالمملوءالنحاسالاناءفيقرب

يخنفيأبإالذيابتنهوجهفييحدقوهوقليلاالعالعيدوصمت.تفكيردونابتنه

قالث!متخ!دانالقعتينيراناوشكتانبحدالطلامفياخوىمرة..?غ!رةلسهانت..يخليكيربئابشي/1-

الحديثمجرىمحولااكثراللهبضوءفيالاخرهويب!وابنتهيجيبوهووجههكان

...خ!لاصيسخنالاكل...بقىيالله-:تسألفتحيةومحادت!الظلامخلكليي!وكانمماوبساطةطيبة

...تغمسالاناءداخلالايديوتلاقتالبنتينمنالنحاسالاناءوثرب..؟الجنةبروحبيموتاللييابههوس

الصغيىةوتقدمت...سرعةفيبهاونرتفعالجافطالميشلقيماتقيما..!ايوه-

لم!ؤالهانسيتق!كأنهاتأكلو(ستوت...الطعاممنلتتمكنقليلا..؟حريرويلبس...ورمانخوحويأكل-

!..تمامامنبمزيدالنارمدفيمنهمكوهويجيبالعالعبدكان).ايوه-

...المكانعلىيخيمالصمتوعاد.يرضهمرانعنكفقدالمطركان(تنطفىءلاحتىالجافالقش

منقبلهمالابوانت!ى...صمغرةولوكلمةايةيتبادلالمالطعامواثناء؟نموتلماكدهحناكلواحنا-

اياهااعطاهاتيالدخانعلبةمنالجديدةسيجارتهواشعلالعساء:المرةهذهبضيقيجيبالعالعبدوعاد

!توقدوجهابنتيهابصرضولهاوعلىالىالمقبرةطريقهفيوهورشوان.!.اسكتي؟فينوالموتفين(نتنجتييابسايوه-

منانتهتاانوبعد...طكلانتزالانلاكانتا...منهجزءاآالطعا:تسالكانتاجابتهأبوهايكملانوقبل

...امينهقالتصامهما!ليهبيموتالليعلىبيعيطواامال-

..يابهالشاجمولكنمملعلنساننولعيالله-:تضحكوهيقا"للةاختهالتجيبأمينهتلخلتمرةولاولوهنا

قالطاوئةبعصب!ةسيجارتهانفاسيجنبكانالذيالعالعبدولكنعلىهـلميتتعيطالناسلازمايه.0.مش...امالبنتياعبيطةانت-

لابنتيه:فجاةتاثر:نبرةصوتهوفيغريبةبنظرةابنتيهيرمقوهوالعالعبدواجل!

...وروحياختكخ!بمامينهياقومي-00!تانيحيشفوهعموشمالانهمالميتعلىبيميطوابئتنيا-

."تانيتمطرالدنيايمكن":صمتفترةبعدفالئم

..واحدةلحظةفيمعاالبنتانقالتها.!بةمعاكخلينا-

حدةاكثربلهجةيتكا"عادالعالمحبدولكنحديثاصلر

..!بردالدنيا.وهيانتتروحيلازمانت...لاس

الخو!هووعدخلهـما،ذلالكنممميقدنهأولي!ظننالهجةنثسعرانلبنتانحينالذيالمو!ةقرإره

دي!ممعررهووقم.طريقهماتتحسسانفقامتا،كثرةاشياءينسىكما...الملائكةئارلرشعر

تنمىهوبولما.النحاللىالاناأبيم!اوممثمتوحملتهالمرسهالةمعهمامنحتىلحسايقتربافومنالابساممعوحدكب

فتحية؟يدهوفيجوارهاالى!يرطوقانفلوى-شعر

ودييئوصاواضكأ!نجيمافاهمةداررولشيخعلىعوضقرزوجدتهأ

ابتنيهيرقبقليلاوقفأنبعدالمرةهذهوحدءالعالعبدوعادطوقانفلوى-شعر

وهو...ادههذهمحريببخوفيشعركان...القريةشوارعتدخلان

قبلمذكرعنشيءفيهيتغوودمالمكانأفقدكان..المقابرالى!والنفسالب

فيتنبعثالخطالاصواتونفسالمرتفعةالشواهدونفسالاشجارنفسالعج!بلىأـلسلامعبدسقصص

هو.كماشيءكلوالحشراتالطيورأمموات..بةقريةأيةليل

العالعمدكان.نفسهيملاالغريبالخوفهذاكانفقدذلكومعالعألمالنيممنهـلعودة

التيالفكرةتلكمن،نفسهمنخوفانهالخوفهذاوضوحفييدركالجيوسيالخضواءسلمىسشعو

انهفصنهمنيطرل!اانعبثايحاولكانغريببشكلثفسهفيبرزت

!أتعودانابنتيهتررلماذاولكن،كهذهفكرةعلىيوافقانيمكنلا

.إفعشل!وهورعياو؟زداد؟الصبربفارغوههـما-يمن!ت!كانوقدالبيتيبروت-*دابث!رم!م!شورات

اعامو؟قدا(حمدالحاجسيجدانهاليهيخيلكان:الاولمكانهمن
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اصواتمنظتقطانلااذناهوكأنتخرو!منثوبيهمافيماكلتلمحان:الكلماته!ءبمثلتنطقال!نيون!اتهول!ينهبوجههمقبرتهصا!

..المرتعشينجسديهماصودطسوىالليلهنامقبرةلوالدهكأن."طيبر؟جلكانابورالعالعبد!اكده.."

تستبدالاولمكانهفيجالسايظلانيشألمالمقابرالىعادوحبئكث!اترتغعلاكانتولانهاالمهدلطولعليهايتعرفانبمقدورهيعدلم

علىطراحتىخطواتبضعيسريكدلمولكنهالش!يطانيةالافكاربهكان.!راكانولكنه،ودرويشاطيبارجلاحقاابوهكان.الارضعن

عشراىيضسمقبركلانوتصور.المقابريعدأخذ.غريبخاطوذهنهيخطرماكليعرفونوأنهملهاحدلاالموتىقدرةانيعتقدالعالعبد

بمقدوررفيصبحمكا.لهيخلىجداطويلاليسوقتبعدفالميتالموتىشيثايفعللمانه؟فعلماذا؟الخوفهذاكللماذاولكن،الاحياءببالى

هداكانوربماالمقبرةنفسفيآخرميتاجوارهالىيضعواانالتاسيخطرماكلعنمسؤولهوهل،كهلىاشيئايفعلانيمكنولا،بعد

حجمهافيالمذقابرتزاللابينماجدازادتقدالقريةأنفي؟لسببهو؟بباله

المقابرهذءالىقعمقدميتكل(نيتصوروراحك!اتزدلمالقديمالبابكان.اممدالحاجمقبرةبابالىوجلةخطواتفيوتقدم

الثلاثةبلاكفانعليهيبخلونانناسىلاافقرحتىاكفانفلامتهفيملفوفاكانفيهقطعةكليعلوالصدأواد!البابمقبضوتلمسهوكمامغلقا

هذاتحتبليتوقدالقماشمنالامتارآلافيتخيلواخذنوعايمنال!يليةالاصواتتلكعد(حولهاكانويسودالمقبرةلسودوالصمت

فيالمبتيكفنأنعلىيمرونلماذا..!اصحابهاوبلياللعينالتراب.تشوبهولاتعيهلاالصمتهرامنجزءاأمستاتراوتيبمة

شريرطاانوتصوراصحابهاويثلىتبلىالالوابد(متماأكفانثلاةلهانينبغيلا.نفسهالىيتسللالهدوءمنبنوعسث!عروهووجلس

الشريطهذاوانرجلانبشدهالمقابرهذهمنينبعثالقماشمنعريضااللهانيومايقولالواعظسمعلقد.لهاوجودلالمخاوفنفسهننرك

المطر.يخنرقهالاكبرةخيمةفوقهاويصئعكلهاالقريةيغطيانيمكنوليفكر،شاياوليصنعفليجلسببالهميخطرماعلىالناسيحالسبلا

كانالمسرعنتوقفوفجأةالمقابربينيسريزاللاالع!عبدكانالناراشعلاخرىمرة.تفكيرهمعلىالنالييحاسبلافاللهلهيحلوكما

حذرفييتجهوهوالظلامفيوحدومنهمقربةعلىغريباصموتاسمعقدرذاذاترسلالسماءعادتاخرىومرةالشاييصنعوجلسالقشفي

فييديه.دعملالكلبحجمفيحيوانهناككان.الصوتمصدرنحوفيملتغاعوضالشيخيتصوروعاد،احياناوجههيصيبكانخغيفا

نفسه.عوضالشيخمقبرةانهادرك5ماسرعانمقيرةمثخلستظلانهاوفكر.ابداالرذاذيصبببهالناننيالجافةالعديمةأكفانه

واشتدتركبتيههزمذاجئارعبايقاوموهوسريعاالمالعبدوفكرعوضنف!هالشيخويتحولترابالىتتحولانالى،تبلى(نالىجافة

الوراءالىقليلاوتراجع.ممهيحملهاالتيالمصاعلىيدهقبضةابنرشوانقدمحينالدكانفيالامسىعصرواقفاهوكان.ترابالى

بعةى*حجاريداهوتحسست.قريبمةلثصدهـمقبرةخلفمختبثاوجلسالدبلانمنواحدااكفانثلاثةقطعل!!.الكفنلابيمهليقطععو!لطالنتمج!

منوق!قهمباشرةالحيوانمعيشتبك*فضللقد.حولهالمبعثرةونقد،امتارخ!مةكفنكل،الثساهيمنوواحدأالحرررمنوواحدا

مواجهتهفييجدانثونأفزعتماسرعانألاحجارمنبمجموعتينمكلألهخمسة،لحظةفيدفعهاواحدةورقةجنيهاتخمسةالدكانصاحب

الاشتباكمماودةمنيتخلصانالعلامحبدوفكر.يهاجمهواضحاخصماشنقولوحتىواحدةدفعةهوعليهايحصلانالمستحيلمنجنيهات

تبقىمابعف!فيالنارفأشعلقوتهمدىيعوفلاالذيالعدوهذامعإ..سنواتلعدةالكسوةمشمكلةتحلجئيهاتء!مة،نفسه

المثتعلةالنارضوءولبا!نارمنظرمنتهربفالحيواناتالقثىمن!ديهالخمسةفئةمنكببرة(وراقايملكونالذينالناسانوتعجب...

(ئهلو.المقبرةمدخلفيالئئباحدثهاالتيالائارلالعاللحبدبمر2شيءعليهميبدواندوننجرهميسيمكماالطرقاتفييسيرونجنيهات

عوضالشيخبجثةوألفتكالمقبوةمهاجمةمن(لذئبلتمكنقليلاتاخر؟وتذكرالافكارهذهفييسترسللممذاهذاتفكرهمنالمرةهذهوتضايق

الثمن.الغاليةالثلائةباكفانوبألتاليهوكانربما..الناسبعضمنسمعكماالمقابربسكنالشيطانان

بالنسبةالمهمةبنفستقومكنهذئاباانجالسومو(لعلاعبدولكر..!*فكاربهذهلهيوسوس(لئعيالشيطان

الئئ!يديعلى*مرنهايةفيقتتمزدكلهااحفانوانالموتىلجميعكلماتوتذكربمصبيةقالها."مالرجبالشيطانمنباللهأعوذ"

حر؟سته.لياليكنتهيانبمدالهجومسولىيماودنفسهالنئبهذاانبلكدةوعلشانالخدمةوتستاهلطيبرجلانتالعالعبديأ)رشوان

و؟ت!لقحفانهذهدامتما.راسهتملااللعينة(لفكرةوولدت."دولاليومينابويهتربةعندتباتعاوذك

هذهلماذا؟لل!ءتواحدبثوبا*بزغونلاا(ذاالامرئهايةفىتمزدمرتفعبصوتالمرةهذءكررها"الرجيمالشيطانمن.باللهعوذ2"

للإقفلوقالاحمدالحاجمثلعاقلارجلاالبالأدةفيانلو؟الثلائةأحواب"العالعبدأبا...آبه"تناديأمينةابنتهصوتيسمعأنه؟ليهوخيل

امفنقململضا!ولقيةواحدكفزمئيتالمهئكهنلازمبلديا"صوتهبأعلىالصوتكانابنتهموتتمامايشبه(لذيالصوتمنخاف..وخاهـ.

.ا،الغلابةالناسرعلر،نفرقهنفسهالعالعبديستردولم...خوفايزدادالعالوعبدوضوحايزداد

بعد.مثلهرجلاالقريةتنجب31وماتاحمدالحاجومنالصغرىاختهايدهاوفي...منهتقتربأمينةابنتهأبصرانبمدالأ

البردهذالييظلان.المثثمنئو،يفملهمابأنالعالعبدوشعر.أمينةوقالت...ممهاتعودانعلىأصرىلقد...!!تحية

لينهيالبشرئحبرمنلصيأليالرابعةالليلةوفيلياللثلاثجثةيحرسالميتداربتاعةفيهاجاوالعشاكانالليالجلابيةئسيئااحنا-

شيء؟كل!.تضيعلحسنهحوهالناقالتوامي...

كلجسدهفيتمسىخفيفةووروة.ربزاللامكلالهجالسىوهووتخيلن!صهمنخ!لولكنه.معهليبيتاالمرةهذهابنتيهيسعتبقي(نوكاد

بحاولوهوتخيله...الموتىاكفانيسرقونالذينهولاءمنواحداتخيلمعهماوبحث.ةالفيوللع؟خائفانهظنتاوبما؟؟البنتانتظنماذا

ءـومم،مرةمائةاشدهنألضوالظلام..أ(قبرةداخلطروقهشلصلى،انيوصلومشى...العساءبخبهايلفكصرةاستعملاهاالتي(لجلابيةمحن

ن(يمكنماذا-رى...الاربطةتفكااز4تحاولانويداه...الخاربمفيتكادانعيناهكانتالطر!وفيالقريةممأمقربةالىاخرىموةانه
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ا!مامقصةألحو!فألاكوا!!!كحيأنيحاولخلالطكان)هـهـصهـلحلا!ح!الم!ىتزورالملاثكة...المظلمالغريباكاقاذلكفيو!ويفاجشه

سنىيسمعيعهولم.حنلهمكانطقئمنتختنيالاصواتوبهأت...؟ذياءالمؤذدانمئإ!الدنيا(هلعنلفئنهثالسابانونالموتى،ليلةاولع

فنميئاشيئاتقصرالقبورشواهددنعادت.صدرهفيتلهتتقليسهدااحاياهصدمتهفادذلضهئمها...ذهذهلحذذفيهابرانيمذنرهيبة

ركنفيممددابيضجسمعنيشفالدامسىالمقبرةظلاموبدا...ف!لاالموتىيسرقوناللصوصهؤلاءانوهي.صمتفيبهايشعركان

ومرتحولهشيءنئلسافناىهـوالجسمخان...المظامذالمابرةعنانضضلا.؟لسببليذاالليلذهنافاانه.الره!بلالاضهاءتلكروم

يتحرلمان،عريبشيءيحدثانخلالها.بهققةنالعالعبه؟(نلحظاتلهادتمباهباالاضياءهدءذلفييفدئلالاعهمنهحالااحسنذأرالى

عنعاجز(اللحظاتهذهخلالنفسههووكان.فجلةالراقدالجسميبنصهـلمالمرةهذءولكنهالشريعاودانفقرر...نونرهدادوافيالموتى

بايةيذشىالظلامكان.هوكماساذناظةئالمجسمولكئ.الحرضاذايحرلمترتعشانرذبهيهانفئ؟حسحولها/هوركان...؟لمابراعن

يتطلعانالعالعبهيذافماهيالجوانىهههوكانت.المابرةىوانىالايذارهذهمنيتذاصانيريدكان؟الذوفمنامالبرهمنذلااذان

يتطكعاناثتظارفيكنههلايلررمجهولاجانبكلفييحسكان.ايهسقسةمنجدااسهلالاحياءسقةان...فعلا.نعذبهي!أتاتي

الىتمته.بههالعالعبهوجدشعوروبذلا.بعينيهعيناهلتلتقياةئهيمهلىءاذيلنإ!نسيءاةاظياتهفييسرحهلمليوذلضتنمهي.المأي

هذهضوئهفيبدت.منهاعوداواشعلالثقابعلبةلتخرججببه...وحينالناراشعالىيصاودانفيوفكر؟اللعينةالخواطربهذهوأ!حه

!ف؟شتررحينالامسعصربنفسههوأبصرهاكماالمخيفةالجوأنبولاحظالمقبوةمدخلعلىمنهبلرغمعيناهوقعتالمرةهذه!!يب!اال!تفع

.العظامبعضفيهتتناثرفراع.عوضالشيخدفنيعبدانعليهانيفكربداولذلك.الذئباحدثهاالنيالاثارجدا

؟خوىمرةالظلاموسادالثقابعودأطقتباردةريحهبتوفجأةهذارأوالوالميتلاهلبقولماذااذالذئبهدمهالذيالمكانترميم

تنبعتالاصواتعادتفاحالعالعبهفلبعلىيستونيانرعبومحادالىنيءبيهبهيتلمسور(ىالمانبرةمدذونمنوااترى؟الصراحفيالاثر-

واضحةكويةاصواتاكانت.الارضمنلضبركلعنحقيقةالمرةهذهساحقرعبوغمره.يردهتحتفجأةينهاربهداذاالسدمنال!،قي

قطراتوذعبعحهااحسلحظاتنفسهعنالعاتئبرروذهظي.ورتيبذداكلهضييئايبصراندونعينيهامامينذتىالمذام(لمهـخهاعصاههومن

لاصواتمصدرهوالمطراقأدركوأ.وكتفيهوجههتلسع؟لمطرمنحادةو!حادثط.يبتلعهانيوشكغريبحيو؟نفمالقبرمدخلكأنوأحسى

منبهاليحتميالمقبرةد(خليندفعنفسهووجد.الواضحةا!وبةشواهدكأنفأحسفجاةحواليهوتطلع.هائلةصرخةفمهمنقفلضظ

هدوءاعصاخنالىيتسللبارديمنهوءاحسالاحظفهذهوفي.المطرالمغبرةمدئئلىعلىيهاعىعلبت.فلاعذذسرمحةفيرمكأهـفحوعالئدعر"

(لموت!وعلىئغ!صهوعلىالمطرعلى.شيءكلعلىوحنقبغيظمشوب!ظافومونط..حولهشبوكلمنتنمعثمخامقةغريب!ةأ!حواظول!ح!

له؟جرىماذاالاحياءوعقر

ضوئهوفى.ينطفىء*!لىحرصالثقل!من1خرعوداواضعل

حرا!لاحمننمسلمذهادئذالجثذوأبصر.ميهالاتماماخاليذاووراأبحح

!(بصنع؟نيمك!الليوحدءهو،حركة(بةعنكماماعاجزةبل.فيها

!يء.لااحدهناسواءفلماذايخا!؟!يو

الشخ!؟المح!ق!من(لقويههذءفيالحيالشخصوحدههواله

ببت.جسدفيالدفءتبعضلنالتي*توابووه-!اهـءاجا!ريالادابدارمنشوراتمن

منكرتجفانحصبرةمحلىالانزرقدانابنتيهوتصور.واحدثوبص!به

بطقعيدهواتطدمت.ناعماجانناذان.كهيه؟لذننوتلمسه(لبر

الهدوءذلكوعاوده...للحظةفارتجفلليلاكجثةقتحركتالجثةالحبور.ممبدصلاجبددقيفيال!(س!

لواطقهحينحمىالحاجانلظ.ذميءطلهلىالسخطوذلظنافباره

شيئمابفعللاانه...واحدكفندلميتيبقىانفكرة...فكرتهءلىاهـ-صى!ليماتعربيةقصاند

يرحدقعديشعريحكغجمككلاقهاونحرف!حجةلمقبرسولىلهلكللهلعدوسي!لس!دفايحمجاةالمعطىعيداخمدقلببلأمدينة

ابقىفالحيوابنتاههويلبسهوسولىالقماشيصبعسولى.ببنىءأنلمذعهيثعلوسصنعاز!وت

..!الميتمن

ومجالفقاىعودانطفأنقح...الاربطذتفجانبسرعذيد(5واممعت

.وحانييصورهايطنلموبسهوالهالبساطهكأايذفيضيءكلحلمنىذلض

له:يقولانلود3\ن.جسمدهمنجزءعلىاحياناتضغطبدهكانتألادابدار

يبعوفلمالداخليالكفنتوكلقد..."عوضيشيخ/!كلءاخذةلا"

خاطفةلحظاتوفي.وجههيبمراندخشىكان.عوضالعاجوجه123(ص.ب-يروت

مذلهوسيطون.عوء!كالشيتيموماسيموتانهعصتورذان...كالبههي

انهاللقافتتاكفيالمضطرىذهيهاىولمى.سىءاهئع،،عاى!ا

تلكولى،عوضكالشيخغنياكانم!امبتايمناذضكنحيوهو
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...الطويقفيالصاس!مادطتظ!ف!مء(ودهـالاضطرابال!ا.لةوفي،بث!صلم!ةكوهه،المولفكرهاولحظة

الىحزيم!نينبصنينالمخ!نفيالموقفتتابعلاتز؟لكانتسميدةقالتواخ!كطلس!!،واحكمالممبرةمنوخرج.كانتكماالجثةربطدحم!ن

فيبالحياحا،مونطواعليهصعبواللهصتنيا-:جاراتها.حراللهايامتنتهيانبعدبهليتمرفأمينمكانفيالكفن

.الوحوشعيكدهودم؟يديكلكلفيترك...بعيدمنالضجةيسمعونالقريةفيالناسكان

لهقمالىحدكان/عبمختء3/،ؤانيءلم!يلأبيصعبشما-اخرىقالمتفيعاودلهيقالمايصدقييكادلاالبدا/قيوفي.وثلعملهشحص

.كدهرورمل؟هومطمبراجللانمةاصوهناسدولالكفنيمموقيالنملةوشياالعالىعبد)تتضحوالاصواتتقترب؟لضجةولكنعمله

ثالثة:وعلقتقدولسرغهعملهتادكاالشخصويخرج(العملةديتعمللكقالمن

دواهي!السواهيتحتيما؟دولالطيبينمنالاتخافيماوالله-الشمسفيترقردجاجةيدرساوالطريقفييلعبصغيراطفلايصدم

:تقولالاولىوعادترمىالشارعرأسبلغاداخىطريقهيننلمسعجوزابكتفهيخبظاو

كشربضرقواالل!؟لحراماو!داتمسلمثكانطيبكاشمالوهوه-بطءفيويتقدم(لطريقجوانبيزحمصاخباموكبافنئى(هدببمره

مسكوهطيبراجلىكمنهدهانمالرقمهميحبو؟بيعرفواملطمينوكمنهمالصغيرةاصواتهمتختفي(لاطفالمنبمقدمةيبدأالذيالموكبنحوفيجري

قالا!قماثلىفيزر!كالراجليرءصبغهللراجلىالكؤنيوديرايحوهوعشراتيزدحمتالموكبقلبمنتنبعثاتيالخشنةالاصواتخلال

ر-صدمحر!شمااتثخبظالراجلعنكبعيدالعالعبديامنينشاريهوفي)نجتفيحتىيظهريكاد.لارجلحولالاعمارمختلفمنالشبان

فضيحة!ودقتعندهالكفنشالقام.كوبرالتيالمتشابكةالممتدةا!ذرعخثلالرجلفيهايظهركاناتياللحظات

الوفتطولصامتةكانتاخرىسيدةوقالتكانوافقدالعالعبدانههـليطكدواالنظيعاولهونالمناسكانتتجاذبه

؟نتوحاجةلعقلهجرىيظهرغلبانداالسكنيوهية(ثتيياشيخة-ايمعالمفيهاتختفيبلهاءونظراتوتى41كوجوهشاحباوجهايبصرون

بلد،،ورقوليزعقفضلا.،"عملومسكوهعد"اتاهوالنادىلماعارفينوفيالفاخرالشا!جامنناعمكفنقماشغنقهحوليلتفوكان.تعببر

النهارجايينكلكمالمعايبعلىالاماشلمثيالنملزيبلدياياغجرثيابهتبدوكان!كفمهعنالكفنقماشفيهاينحسركاناننياللحظات

وبشيفييبصبييجيكانماحدشزمانفينكنتمعليتتفرجو؟دء!الجذبهذاكلعلىتقوىتكندلمتماماتمؤقتوقد

كان.ماءمرهالليكلهدهالحونترل3اخواتنباايهحالكازايولقولالبيوتونوافذالبازلوسطوحواخرىلمحطةبينيتزاابالموكبكان

وترعقفضلوي!!ين.دلوقتجمعكم(ير"حدعنيسألولابيتلم(لاصوأ!وبعشراتاننطلعة؟لنسائيةالوجوهمنبعشراتالموكب.تمد

ائت8ممدير!إفطا!هدالحاجع!.و،كدءليرضيك-رفولوهوويعيطالخعبمر،معالمفيهاتختلفاكيالنظراتوبعشراتالمستفسرةالهامسة

با!ص،!.واكلصيجاكطانيدهالنملعنيتحوثىفميئببداكانفقدالتمدريجينظامهعلىنموهخلالمحامطاظلالموكبولكن

تقولط:الاولىالسهمةومحادتمنمزلةكانهاصخبهافيتبدو(لتيالاطفالمنمفكةضئيلةبمقدمةدائما

عمرهدأحاجة!لهجرىص!حيحلازمبيهيلطفربناختنيا-الىيصلىحنىوالتماسدالارتفاعفينجدرجثمالموكبقلبءنمانوعا

ص!بالينا!وعبضاقهو،حىنخيوا!لهوح!ةحاجةع!لكللمعمرهطببراجلاخوىموةيتدرجثمالحالطبحولى؟نع!بانعشراتيلفجثذروته

ورا!مضو!مد!بآ!ا!ةت!و!مم!تقضطء!وه!طولطا!نالىدلوقتعليهلاالذ!وا!نحاءالا!الىمنخثفية!جموعاتفيواكمر!الانخفاضفي

ذنب!..!الموكبمتابعةيمكنهم

الموقت:ط!لاعمارو-ةكانصفعجورقال!المح!ظة!ثهوفيجتليةكسفاةسيرهخلألتماسكاويزدادبطءفييسبرالموكبكان

حصطت..)،ماك!به!ديؤجم!حاجات.ش!غاو!،مابجرر!يراماولاد.با-لمقنصالا(ب!او!كفهادص!ارنظجبمطتح!لهالصخريقالبهافيسجمنة

د!وبوةاووكا.،"حىص!صالظ!وبكرةبتى!الناسلبنلهالىفضا.ل!حإ!.مئهشعرر؟ن

القد)مة!،ر"لقالحي(ا:،ستئ!حمماجديردةحه،)الطحاتحصلى؟"(تت!ئظراتمئهاكنيعث(لتيألامحنليمشراتطرقهيبصرالموكبوكان

كئ!طأبوالمعامبابومحمد؟لمقأهوةانن!ال!موتةامتلبهذهوجودهعقيعلنكانكمامستبدخنيفرععن

الاذرععشراتوكانتالتشفيفيؤامصةرعبةءنتدفقهاخلالنفصح

فيتتجاذبكانتو(كيالموكبداخلالحركةعنلحظةتكفلااتي

!طرألطكتدانأهذهبهـاتتمتعالتيالغر/بةالحيولةهذهعنتعلنالكفناطرافجنون

.%حارةوكلشارعكليمدهاكانالتى(لحيويةهدهالجبليةالسلحفاة

سارتربوأ!لجان.كجزئرفيطرناأيكنمهمافردلاصواتيسمعالموكبيكنولمالحارةالدهاءمنبغيض

مساعرهخلالتظهر؟نالنساءاوالشيوخبعضلمشاعرولافيهتظهران

ليغ1ل!نوي(لجلادوناطريقهفييمضيكان.ارحا(دهستيريالسخطمنبفيضاتدفقةا

لاحيثالىالغامضةءرائزهتقودهحولهبمايعبألاعرنجبكحيوان

دررس1وسهعلعالدةترجمةأيئشرالحيوانهذأوكان!دأخلهفي،سيرونالذينحتى.احدايمرف

وتدفعهمالتهالناسبعصتشدعريبةجأذبريةبهيمرمكانكلوفيحوله

أسد؟وأالموكباصواتكاثتوكما.بهايتكهقأنأصدبستطيعلابطريقةعئه

أاحرىمرةتختفيكالتفقد،عملهيتركانسانكللتجعلخافتةتظهر

فقطذاكواذ..عملهاتسانكلفبماودبهابمرالتيللشوارعبالنسعة
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--مس--صحى-.ولورل!ر..-!--!-حصضعص-حسء!حية
ال!-فوةجمعت"جهريل"كنت)والرجلينمقطوعةدميةبنتملوقلهواعيادغدانامبصغيرتب

..الاطهار..واليدلنللطريقكاهليزحمونا!ناس

القياثروي..وألحنانبالحومنالقمبتالف"ر"بهالنلقيوالدالرحالنمقطوعةنرباه،للحسبحقوتيرالمفارئان.

بالالها-ترء.-...-ميرصارحلونل!

..شاعركلاذنفي*يسزالىلاالمحتال.والنتصارع

..تضحكلن..عينيكليجعلوا..الاطفاليجتذب

..الزمانليكانلو.الصمعاليريقكتزأهبآحملتهلسمىقلوجدىلونالفالطريقفي!ناك

والمكان..المديداممرلثوهبته....شىءالف

الديدعمركمسرحجعلتهأزهاو،فهـرحة،ثمابا،/د

فقيولسنى..الطريقفياللهنوررأدتدامىلمتنيالحهـغار!قهاوكلها

..قصارأذويهما..تبصرأنعيناىوالغنى..الثراءاطلبلكنت...صغيرمدفع..تدوردمى

..اشتطيعلار-..للنضارفهـانثر..قطلر..صفا(ر"دبابة

..البائسينحميععلى..تطيرانتعجزطيارة

..المدينةفيالصغاراتعسىوانت..الفسغارمن*

يومفرحالعيد-فهذا..نامىخادمى"الدينعلاء"مصباجليتلا

..مبتغادالاحلامفيلعل..نامىأا-المطيع،سريرعصغيرقييالليوميمرفقدناك!

..عيدالفالفرأشفي..هناكأ!لمثا:دعوتها!الي!ول..يجيءاخرا"عهددلعل

وألمحيه..دالطهرمعطروعالم
لك،الالاالسنينيتبع..ألرجاءملون

الودص!حكلكأدإتقاءة!غميرأ!قوال!فالاء(.بةلكوالثراءالمسعدالربعينفلت..تنصمفبر،لعل

..الحميله....لكالبلادخزائنكل..الصقيع.ويقهرهنا.ألدفءيبعثر

لىالدينعلاءمصبلحكانلو

حلوناضرفيذلفزربلهوخفتيرزلمسرلفشقون(المدينهفيالصغارأسعدلكنت(

..النض!هـهممه11/أطيقلا..أطيقلا..للالوانمد..خة

أأأ..الرحيقتحتكر..هنماطفلةفالف

:..الحنونهحسغيرتجبماا0.ذليلةلعنةدونهنمنوطفلتى

..-.داالعيد..-غداأ/الحزينةالمطأةعيونكأوضيقمرارةقىبالدرلبصققما

صيملى-..بمجحرأفدلنهقد"أالسكينهعواصفنهاشلامنتطلالجديلةوافتفت...عينهلسوادخبا

!أ..الالمهديهاقرارخلفأويختفى.اإصمقيدمهاو!ف

..للالممنهممالانتزعتدباكنتلو)/%..اذنحيلهالاذرعفي

..أ)هـبيعيقدمالقوببالغدفيلعل*نمأ..أط!تلاوالالعاب..الالوأنمدينة

الصقيعويقهر..هناألدفءيبعثر)!لمأ..ألصغيرةالحبيبةاب!ان

!أبسحرالمدىالملونتجنيا"كنتلوإالم!رأدالممالهافي..بالظلامتلوذ

عرقوب؟بوح!ممناح!11الخضربالبوإعمالعثيردرلكفرشمف!..الفعيرة
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أ!حريلىلمجال!غلأاإ111ا1لا

101،11111

11

حة4كلرصاإى!واأحاكاةالت!يىداي!اتقيهـيرريا)خأثرمرحلةءنالفنمصوؤىالعرييمةالروالةكانتلماذ(؟المؤالهذاءلىكب!9!حء،كثيرا

(كلبر،صجافرورزلم!إ"،،نجرلى!!8!محالخا؟!*اف!في،الصمي!الواء:؟انمآتر؟سوريافيمنهاالظهـورالىا!بتى،و!مماق

هـمغوا?ء"كاننتالتي،العرببةافىطقةنار+بحؤفيألاجواباإجدا؟ول!

،-*،الاسصتقرارمت.و!ع،حادتكللسورياعاىالمضطربةظرو!نهانن!كس

قلوبهـبم.؟لىطربرقهبعوفلالكنه..احلامهمفيالئاس!يراودحلما

صؤالعرسةا)رواقيتاريعكنال!،ر)دةالمرحلةهدهءإىعثرتوؤد
...لانتقاكلالفنيةالاشكا!اس-ع،والاقصوصيةلقصدة1كافيتلذلك

ا)سلام!دتور3ل،د"الدموعبينبالسمة))قراترءدما،سوررا

لاذكهمعازاتهدي،الضحيةالجهلهذاكأءصاةترويوالقصة.العجيلير!ذالسيمتطووازكاءنو(لتعبير،والسياسيةا،يخغماعيةالفورأته!

النانتئنةالاخماء-!والعلاقات،القلىر!المر؟!عقيمبينالحادةالخناةضءكالروايةطوبلاادبي،عطلأإنللفننببىلاالمتي،المتلاحقة

لاكتث!فن!،السوريالادبفبىاؤرواقباالانصاجبوابهبرتأملنااذناولمو

هدل!يايمنهجؤقيضابطالهلذيكلنتوالمؤل!المحامي.اد،د(ىلم!معسئنمعا(الزرقى))المصايحقصةمعفنحن.ال!نلهذاالحد.رضةا!ولادةآثار

باسمكأ"و".3،علجيللنةصب(بحققبارءزا،وائ!،قيا!خط،بة،قطر!قفي!ثرلاانئا!ى،السماتقكاملئا1روبناءررىلا،مينكللحنا

بينال!)تاتادرا!وجه!و،(لعرب"للهتاةمعيئاوجها.نمثل،اوفحا،الاحداثهبينتفكائل!وائما،اروائهللهيكلالعامةالشروطعلى

وح!صا-"هام))تفنلكما.الصلةالواقعوارض،العلياالمنلورطءئحسيأنناخى.الاحداثهذهحولهمنتدور!راميامحوراونفتقد

رنتمأثر.حسصمتط1كذلك.القصبرةالقهصرونمسموعةنهاوئ،بالروا،"
إدودماكلءنب!يدااحلامهااحضارؤئيالصت!رتانىبإلفلإ،ة،اخر

جور؟بما.مكس-كالروسيالكاتبباعمال،إ"لأمحبارر9ثرتلالمؤلف

ء..سبيلاحلو،الىتعر!لم،فريبةاشياءمنالو(قعهذاجنباتببين

ا!بشريركأالنماذجهذهانووو،القصةقواءةبعدحقادسمتثسعرهوما+)!!!كوبل،زربءفبىال!،ررضبرلاالأجبج!بالاعمالواكأثر

و!ا-!اتنت،-!في!ؤ!ة!أذجهي،تا!و4بيننراوو،ااكىهذألكن.والحياةالفنفيالحيةالخيرانطبمزرهـمن!عةالمهطافخقه

ءراحلتهحملهكلاكل،وعنفقسوةفيتعاني-ظهـرانيه؟بين-!ال-الن!ايةفي!لاته.واكقلبدارو،كاةءنيعهدنئ!ئيءاكأثرمن؟للون

يرسمكان،الفنانان!بالتابر-وتعني.مريرعذآبمنعادءالانتقال،الف!ان!!ة!بالىوؤيةدائرةبهاز!!،ونتعوريد!كىاءثسع!

معوصط،آلامئاءنو-/قاحمب،نع!نطحمباتضاوبصور،نحنمجتمعئاامه"ف!"دتالء"!.ر*!!تهالىكطوزفج!،لمجالحجا،احصط!مىلعمق

أضعفط"نةطة"،نؤفيهـ.نخا!،بطىلطفوهـو.فياومشاءرقلوبنانجضات

السابقة.المرحلةرافقتا!"ىف-كأالقيظهملأاذها،الفئوىمنؤنفيالبكرالمحاولاتءلى،ي!لمب

تحددلض"ارررنةوي،حيثىررفيءشاب..سلبمانمعفنحئعأي.تقريريةبعورةواضحابالاخرينتأ!رهاقيجيء،النحوهذاعلى

-!ص!ئصالقربةوووو!رت.لصعف1ءمدروءإىالمنابرقوفىتمهموهبوقدرتهبصيروروتعمقالفئاىلؤيةاتساعمنيتبيئهلاهـلتأثرهذ(ان

انكفه:رء!الاضواءتغمرهفكانت،المد/ضةاضواءفيالزاهدالانسعانواروكا!((اور،و!ة))ببنالثديدارةفارل!ؤ!طفينخم!ل!هوا!ا،المن!كجة

01الاجئمبة

مع،عاشي.في!،راغبو!وء:هافاعرء!،صديقهروجكأسدتهر

العصورفيا)رورسوارحكإبر،تالادهاىالىليعيد،تالراقصاحدى،ءومهاالظا!رةوؤممرنا،((الزرقالمصابيح))فيبهروأ!ءرناهدا

.!اموشق!خهابباسمةانجبراالتقىثم.الوسطى-جديدا!بيثكللكلمهربلاالتي،ارتفليدإ"الضعفنقاط!بانها

منءترةالىراليمةفيوهيفوجئت-جيلهـ،بناتككل-باسمةعاعترؤضالو،طبيعياالامريبدووكان.بهاالضأثرمن-الاحيانأغلبفي

علىتمردتانلسثتفما،قبلمنترهلمرجلالىترف،عمرهاانهوحدثالذيلكن.جدإدمنوحاولنا"الضعفنقطة"بانها

وتتعلم"درسانفي((،،؟حر))واعلنت،والمجخمعالاهلوالىزوجانوفواائئاادليبعضعند"مفهوما))اصب!ت،رضعةلمر1الظاهرة

حياتها+تبدأثم،الكعبصفحاتمنالعلياوالمثلالرفيعةالقيموتشربلكونهالا،وقيمته4عطمةبربمضسبلم،ي!لدونهالذيالاجنبيالعمل

مشجة.عاملةكأمرأةجديردرون.قيهادبتال!يالمحليةالارصعنص،دقا.نعبببرا

لمفهي.شقيقتهاجيلمنفليمست-الصغرىالاحتسهياماماعوشخلص،التقدمغزواتامامتتوارىماسرعانالمريضةالظواهر"نغير

الوسماد"ه!،،الش!ووالا!بالفلحفةفكانت،الكبرىبتجربتهانمروبتطور،بالضعةوالاحساسالنقمىورركباتمنفشيئاشيئاالمحمع
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)1(اوهـواهياك!ورمنخألية،ج!بالة!حةم!دأئق!!ةكجأءل!هاحدانظ"ءتجاوبلا!موعوتس!عقبل،برداحلامهات!فءفىان!ك!ارولريمة

لعناية4دودط،الوحأتوتقديم!التممويرمولعالفنانالطي!ننفوقار2!ز!كصولح!ا!صاة!كيق!!زر.ايطالملحمع!ل!ااكيا!الرزا.إ

(لمشاهدبعضفيتفصيلمنعليهمايقدم،للقعةالدلىاميالمحو!بابراز.ذهبمنوزوارفىوالورود

صداقهحديثفيرارضاكما،قليلاوكثيرفييريالتصالمسياقيخدملا،الكتب،حلاوةالتجربةكلرارةالجميلرأسهاا"نقلتالتيالمراة.والتقت

تركللا،غريبطويلخطابفييسترسلراحاذ،الاداببكليةلطبيب1،الص!حففيألابصاراسمهيخطفالذي،الوسيمالقرويبالشاب

هذ؟منشيذالاحظناكما.انسلأديةاوفنيةدلالةايةالىغرابته،بسليمانباسةالتقت.الحزبفعاتلمحيالأسماعصو.فهوبخطف

1(التجبير"نحرفةفيالعنيفةالعادةسليمانآلامتصو،رهفيالقبيلهـبموان.الروسيةالافلاماحدبطلة(لمناتاثا))صورةفيهافراى

الىجديداتضيفلاالمضنية(لشاقةاللحظاتهدهانرغم(،92ص1،انسمانيةدلا!ةلهرفيعخيطبايالمرأتينبينلمبىبطانالمولفبحاول

،الاحداثمتابعتهفيالمتلقىعئدنفسياعائقاتصبحبل،الفنيالعملن!رأنبوسعناكان"ناتاننا"رباسمةعلىسليماندادىاذاحتى

الخعيالمدلموللا؟ننشافالجادةمراول!4في(لارهاقمنكثيراوتكلفه-.المرمزيواسمهاالفتاةبينالمخيطذلك

الاملخيبةكانت،يحهـمبتغاهلمفاذا،تلكاوالصورةهذهوراءالفناننحح-واقعناصخورمنبعمقحوذنةالمه-الشخوصهذهمن

الصورةعليهاؤهـمتلماصريحانعكاسهو،الفنيةنمنصتهمفسداعاملاهذاجر(حاتعنتكشفغاليةوثيقةتعتبر،رائعةلوحةتقدبمفي

القصحهلتركيبجزئي(فسادمن-فنيئفوورةتحتمهـالاافني-ا!جهيلهتهد؟،ولملمم،والالوانالخطوطعلىاللوحةهذهاقتصرتو(ن.الجيل

ا!-ردفق!طب!دالانسانيةقيمهاالصورةتفقدثمومن.الجمانيانالىرويدارويداتتطورصغيرةحدثيةجزئيات"كونهروائياحدثا

ال!ص..الفئان4ايىقصدالةءيالكبرالانسانيالمعئىقمةال!راميةالذروةتبلغ

يفنملدارنركب-الصورةاعني-الممتازةالتعببريةالاداةهذهلكقالروص!فوالعلاقة،وباسمةسليمانبينقامتالتيالجممه!بةفالعلاقة

معظمعفيهاينزلقتقليديةورطةمنانقذته،عناءدونفاصيتهاالفنانجمج!،3؟نت00الملهىراقصةمعالسابقةوالعلاقة،هياموبيئبينه

مشكلأتتتضمنالرو(يةقطاعاتبعضان."/ةالتقريرا)هي،ادبائنا!!قيام.نبورانلم!ايمكنخاصحةظووفتفزر،لم،هلاميةعلاقات

ضورفييصوغهافالمؤلفذلكومع،والتقويربالخطابة.ن!رىس!اسية.تلكاوالعلافة

"وصوليا"نموذجايصفوهو،سليمانألىولنستمع.اخاذةمحنية.أنالا،تماماواف!ك!اطارفيشحومحهصورقد(لمولفانومع

قدكلونينربما..بكسعيدتعرفينهل":باسمةالىعئهرسالةفيالضعف!نكانت،الشخوص!فهربطتالمتيالحدنجئةالخيوط

س!داسمهكانسنواتعشروقبل،ابيعمرفيانه..بالمم"ص!تكافتطفبينما.روأئماحدثا-بينهاماة-تخلقلى+اذهاصش،والوهن

عله-4يلفوطربوشا،ءريضاصزاماعلميهيلفقنباذايابسىوكان،آئا.ضخمروائيتمهـلحدثانتشطيع،باسمةحياةفيالاولىالثورة

الصقر.ءإيهمايقفالحينذلكشاربانوله،ضيقةافيانجبةعما!تاويخىهاتوجؤنجدها-والمجانمعوالاهلالزوجمحلىتمردتهياذ-

،الصغيرةبلد.نناؤيللبلديةورئبا،الفرذيالمستشاراصسدقاءأ!ؤكالطاقدمتلماشدهواقداهليانصحيح"فتقول،مبشرنحوعلى

بعد،بكسعيديصبحآئاسعيد،يتطورالكونهذافيماكلولكن،ذا!افدامىفي4حققتوا،،عمريمنعرةالراب!فيوأنادليه

اكلت!بابناءيشونكانواالذينوالخونة،شاربيهبر!ةتر"قخففا!ال!ك!..احياناوييبهالفخرالىبل،قبولهالىبهمانتهىالامرولكن

المستقل،الوطيناـحزابفياسدتيصبحونالاستخباداتلضباط!و،وذلل!،ففيبملكيتييعترفوا؟نالىورائهمنكذلكالامرب!

عظودنتوك!لط،فيبنوداالواقعيةبالسفتصبح،تخطورمحةالرفواور،دىءا!ا!ىبمنلواحدةيتحلمماالحريةمننيان.عظيمسيء،تعلم

(85ص)"المنافعوتباللللمساوعمة!ضضممنردملكلقالواتصرفاتنعناهليسألتولو.!ذهـالمدرخةفيواشباووي

ولا،"أ!ن!وذج))!ذ؟سمات-الكلماتبهذه-الرو(نيتصودانها،وحسبثقةفنضيةليستالقضيةانفي..بهاواثقوننحن

ل!مف!تهالموضوعيالتحديدبعد-.بصبحلملانه،"بكسعب!"اقولعئهارقعتبيدىبلاحدمناستوهبهالمالتيبحريتياعترالىقضية

امثساله،منللالافعامنموذجبل،مفتعلةظاهرةاوفردا-ارى،صة.(.8ص)"الخانقةستورهامحنهاوارحتحجبها

،الارضهذه؟لفنان/هملولا.واصدةاجتم،عيةارضتصافالذر!...للفتاةالاجتماعيةالجذور،ارتصطوررهذهالفنان.لنالخص!

مج!ردحزبهـمارىكنت":قائلاالحزبنحوش!وو،للهان!سبدو،لو.مستقبلهاتجاريبوافرغت،كلهاحيلالهاغئ!التيالجئورهذه

87(ص)"واقعيتهالاوتوئسشي!،دئ!اكلماتنعجبئهيطوباويةجمط.".زرءردوو،ظر،فلناتحلكيصغيرةجزئياتبضعبالتفصيلتئاولتانها

يأ-وجودكمانوالمصيبة...":؟خرمكانفيباسمةومممل..السشطادت-مغلقمجتمعفيالمراهقةالبنتوهبى-انهاوكيف،وثورتها

لافهي،قيمتهاالافكارر!ذهلتصبح،منهابدلاضورة-ا!ؤعماءمنكبراشطرالنالقدمت،فعلت(نهالمو..وتنجو؟لائلألتحطمأن

بمحاربتكماخرىواحيازا،لهابرتبنيكماحيانا..بكمالاساميةنمسبحاحدىانهعلىا،فاجيءتغرهانسعتقبلكناوما..الروائيالحدث

جاته،فصةسليمانلئاروى،تماماالاءارهد11مثلوفي.المعجزات

ادكحاذاأ،يتكوتلاالروالمئيالحدث19تذلدمعنىيى!1011للتقىدر(هـاخيطاتمتدولم،بهاننفعلولم،القصةنمايبت!فلم

تحعر2القصةكانتاذاولكن.لنماذجهالموضهوعيةالجذورالفنان.تصنعهانالبطلةعلىكانالذيالاخرالخيطمع-طببعيةبصورة

بماضميهم،ومستهتبلهمحاضره!بتهعلق،شخوحسةورسماحدلثاأ!علبا!را!خيوطاضدفلم،الهامةالجذورهذه(لمؤلفا!لوهكذا

ألروالى"كأنتاذاإما.أ،ضيإهذ!منبالافاددنلنزم-ؤق!،منا-ؤ-اننانجحلظد.الروائيئالحدثفتكون،والشخوص؟لاحداثمعتتشابك

لهتبمالروافيالحدتفان،بالماضيتتعلقلاراهنةلاحداثتعرض!ءذهاذجهصجاةمن"الحاضرةاللحظة"تصويرفبىكبيرةدرجةالىالفنان

ا!ط،أ!ا!أخحددعلفهـوهـأخوى،الحاصرع!غةفياسهمنظاتي"(لمامة"الظروفالمقاطلولى
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لاا(.2!!ممطال!عا!كنو"عيني!عن،جبينلظعلىالمرتميةشواتكص132.0عي)،(لها

وتخ!جل،قسليطتحب..عممتظفيامالهافتبئن،ه!اماماعاخرىشخصيةنجد"بكسعيد"مثلىنمطيةشخصيةنجدماوبقدو

الصص!رمحشهاافتلعت،صغينةربحهبتاذاحتي..مكاشفتهمنموقففيآراءهيوضحالم!ؤلفبهاجاء"عمشةابوحممين"مثلباهتة

الصعبي0والانهيارالمرضمعطويلةرقدةفيوراحت،الغضذهنهامنشبحابهافاحسسنا،الشخعيةوهذءسليمانبينالحواربواسطةما

،سليمانغرفةفيبشقيقهاالخاص"الارجوانيالطوفى"ترىانهاالقوة":(176ص)عمشةابوحينيقول.نجئريانموذجالا،ذهنيا

الحب.فيالام!افتتبخرمشانقتنقصنا.واللهينق!سناالذيهوهذا.استاذياالسياسةفي

فيقول!،الرو؟ئيالشباقمعتتطور،للحبالعديدةالنظراتهذ.يمسئ!واحدينقصنا.بطانئةالدولةانالناسليعرفالساحاتفيتعلق

الالتمانيمعنلاالنوعلحلىالمحافظةان":(911ص)سليمانخظفيالسكةبراتتساقكماوببسوقنا،قو،يئبقبضةبرقابنا

ف!ان..حيوائيةمحضعمليةفي،والانثىالذكر،الجنسينباقترانصبيراعيسوقهالذي(لقطيعمتلننا1يح!لثالديولكن.مستقيم

لتجعلهاوبهاراتنفسيهتوأبلالعملية8هذعلىترشأنللالبيعةبدلا..؟لجانبين!لى(لزرعبأكلوالمتلهي(لقطيععنالشارديردأنهمهكل

المصلالقهذه،والبهاراتالتوابلهذه..الرنجبعالانسانيللنوقمقثولة،لك،المجلسفيولجماعتهآغالسعيديقولىقويوأحدينقصنا

."الحبهي،النفسيةيقولثم"اموركمادبرواتركونياشغالكمالىانصرفوا:؟ستاذياهـنت

،هيامافلعبربنسببعمانفالبانوهي،الحقيقةعلىباسمةوتفيقالضابنومنالجهلةمناكثريةالبلدهذافيلحن":(1177

هميامتبتعديبئما،لبلةكل.؟حضانهبيبنتستويالتبمهبمكانتوان،طبقتنامنواحدالتمثيلناننتخباناذنالحقمن..والحرامية

الحيببيئتقاربعلىصغرةبهـئبة-تعمللذلك.اميالىبعداميلاعنهاتعال؟بتمثيلنا،بكسعيدمن،آنحاسعيدمناجدرنفس!تظنفهل

سعادجم!،ءن؟بحثكذلك.اناارجوك"بعيداقنئهبهياما..وكم..وكم؟"؟الدولةاملاكمنباسمكور!مجلتارضقطعةكم:لنتحاسب

..اللذةغراجدلنفانبمقربكفياما،منكبعيداالا؟جد!اولن،عمشةابوحسينعلىنتعرلى،وحمط*حاديثهذهبو؟سطة.

لؤد...قرفالىئممللالىءئ!،شبع(لىلئةوكل..اللئ!ئرالتاريخيةالمرحلةمظاهرليخططالمولفرسمها،تجريديةكشخصية

(327)مي،أ1هلفهمت،ش!بعت،منكشبعتالتبمالاجتماهيةالارضصووةعلىالتجريدهذأوانعكس.يعشهاالتبم

طبيعيةنتيجةهو،كليهماعندالحب"معنى"فيالتطودهذاعلىالحميمالتعرففرصةلنايتحفلم،الفنيبناءهفوقها(لفنانأرسى

ثمععنهماكعبراللذينوالقلقالجبرةافيمة..كلهالجيللازمةجدافضملا،العالممنعزلةفيوكانها،سورياتيشهاانالتاريخيةالمرحلة

،!حملته؟لذي؟لشيء-ركنلمربما"سببمانتخاطبوهي!اسمةالتوقيت،التاريخيةبالمرحلةا!دفولستبةالعربية؟لمنظقةعن

في.منبمجس!هيةوركبة(شتهاءكاندبما..حبا،احملهازاللاوالذيالقطاعاتعنيفصللاالذيم!يخيالتالى(لقطاعاستهدفوانما،الزمني

بتملأسنورغبة،لانوثتياشتهاء،ليانتتحملهالذيمثلشيء.الادبيالعملفيو(لنفسية*جتماعية

انه،اخرموضعفي،سليمانيعترفبينما(.31ص)"جسدى*!*

ناالستطيعلاا"ليعلىحسرةفيفكنت"واستلابكاخذ(لحبفهممن-"الدموعبينباسمة"في-التاريخيةالتناثض؟زهة(ن

.312()صاملكا"انعليها،استحوذوان،خذهيام2صميمهافيهي،الجديدة*جتماعيةوالعلاقات،القديمةالقيم

يلاشمانقموقف،الحياةوجوءمنواحداوجهاالاليسوالحبالمجتمعملامحكخطيطهافيالرومانسيةوالازمة.دومانسميةازمة

تملكانعينيهلان.الحياةازاءلعام1موقفهمنيتجزألاجزءهوهنههذا(نسانيكونثمومن.فلالمةضبابيةبالوانتصبغه،وثفاصيله

تافهةحياةفاية"سليماني!قولوهكذا.حولهمنللاشياءواحدةنظرة.الرومانسيألانسيانهوالمجتمع

وفيالمحاماةفيضائع!اعوامثلاثةمنذالمدينةهذهفيانااحياها،السحرغيبوبةفييحياحالماانساناكانسليمائانشكضر،

يبعدفيعلىيمريوموكل،بالقش!وراتلهى،اللسبوفيالسياسةورافبالصاعدةالازقةتلكفيقدميهعلىفيهاتجولى"الليانيمنفكم

بي،ثصقونوالذرقالخيرلهماريدالذينالناسيفيدوعمايفيدنيلحماهيامواختهاباسمهكسكئه(لذيالقديم؟لبيتفي*نوارافطفاءفيها

عق.رتحإثاخذذلكوقبل.(3؟اص)"يديكلنالخيروينتغرونهيامفيهالقىالتيالكتبةفيهاقصدمرةمنكم.نافئغبعدئافئ!

ليومه،يعيتي،*ولىسوتهشبعود؟وبعد؟وبعد"متسائلائفسه(لىمتطلعاالكمبصفوفبينووقف،بلدتهمنعودتهاثريومذ(ت

كلاماينعق،حزبهمؤتمراتفبىيخطب،افتتاحياتجريمهلكنبوقفهاوقفةكم،الخجلةلمترددة1بلهجةتحادلهذاكايرواقفةكانتحيث-

يفيدمنيهمهلاقانونيةاستشاراتيعطي.بجدواءولابهيرمنلاقهوةفنجانبتهيئةمتشاغلاشقتهمطبخفىالممستطيلةالمنضدةامام

ماساة،الضياعهذا(نغاموتتجسد(347)"المبطلامالمحقمنهاامامواقفةهيامسيجديستديرحينباثهعجيباملنفسهقرارةوفي

باسمة(لىخطابهفيسليمانيردده،رتيبجنلالزيلحنفي،؟لجيلجانبيعلى؟لمركميوشعرهاالموردينوخديهاالفارعةلقامتهاالباب

تقلقيفلا؟نااما0بيبطهايرمصيراختكالحبيبةتجنبياناذنلكحير"(026ص)"وعنقهاوجهها

؟لمدرسةمديربنصساتزوج.بلدتيوصوليمنذسالزوجفلالي..علىشعرجدائربينمنتنفذكثت،بعينهاويلاوهامالخيلاتهذه+

ستقولين.كبراشرفابياقترانهافيوترى،ومهذبةجميلةفنا6،هنا!فلم،اببدالشويبيثار"لهئكتبوهي،رأسهاداخلالىباسمه

"،(البيوتتبنيوحد.الحبعلىهلولكن،تحبهالأوانت!تتزوجهاكيفحولفالود-يسكنحيث-؟لرشبمينالى؟سرانالاجد1

الداميةالتحولنقطةفراوةعنماساوياتعبرا*ستفهامعلاعةوتظلى.جرسهافقرعت،شقتكأمامووقفت،اليهادخلتبل،المما!ة

الجيل.هذاحياافىومع..بببد،بعيدفانت،منهاالييخوجلناحدا1ناعلمكنت

!8*،الطويلةئمترمنالبل!يفتحانو(نتظرت،،لجرسقرعتذلك
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تإكإوليس.رائعفنيبشكلالحوادثوتعانقت،بعصهامعالصورمإضية"الدموعبفىباسمة"تثإرهاالتيالفنيةالقضايامن

هذافيحاسإماعاملاكانت،الادبمإالعملفياساسيإكعنصراللغةانالحقيقيالممنىيغايرنحوعلىادبا؟نايفهمهالذي،الداخلي؟لمونولوج

لف.المقاحرزهالنييالضخمالتكنيكيالنجاحيمكنشيء،منطقياترتيبامرتبةذهنيةخوطرفيفالاسترسال.له

هذءعنيتخلفوما-الالتصورالي4ئيالرومهارةتسببماوكيراالاخيرهذالان.الداخلياررنولوجلا،الن!نيبالتداعيتسميته

المؤلفهدامثماعمالى،الن!يتلق!انسموضوعيةحيدةمنالمهارةوالغائبةالمتكلمةالذاتبين-تلقائنوبشكل-طبيعياخلطايستوجب

الفنانبر؟عةلكق؟صف؟ين؟الكاتبمكابئات:هـلتقليم!يبالسزالى،نفسهاالشخصيةتحدثاناما.الواحدةاللحظةفي...والمخاطبة

والن!لاجالاحداثمن"موففه"بحألينفياانيمكنلا،وموضوعيته،فمنيافداعيايصبحالامرفان،منمقامنظماحديثا،(لداخلمن

اولا.صلهاشوففانينيغي"بديهيةة)هذء.)1(لهاعرضالتيص-لمؤةميالذاتيالاستطر(دالىمنهالرياضي؟لتفكيرالىاقرب(ي

المدلالةيكتشف؟نفيحاول،لاساسيةالناقدمهماتاحدىتاتيئم.نغسية

اضائها.فيالمولفبررممهما(لمستترة

بالاحاديثفبمالاستعانةكييراجهـدايبنلالدمو؟(بينباسمة"ومؤلف

بن5وفينفوخلإلسخعئياتلفمغلحشحدىبيناوالد"!وطف(الرلمبمهلهاحدفبمت".والترتيبالنظامفيمبالغةبصورةولكن،الشخوصداخلالذاتية

.ءاـندونكاملةليلةذكرياتلنفسهيسردسمثلا-سليماننجدفاننا
.عناءدونالمولصبمكانءيومىللقصةالدراميالسرفانذلكومع

ا!عبير،فيمنهجإ!حددان،اورصإويروزاويةانإموذجاخإيارهانذدنانفارإتفكرإءعليهتشوشانبغ!،الحواثمنحادثةفييخطىء

اتإةكر.فيطريقتإدإفانمإاجانبعلىايضاهيوتراها.صدرهيعانقالذيمرقلبهاووجيبباسمة

ىورلمقوهيإ-!افاشااو-باسمةوقدعرإهـرإدإءو!فىا.فتجيءمعهذكرياتهااجترتكلما،والتركيزوالانتباهاليقطةمنخياني

يا!ا!كوينىلىذراتهافي!عثر،المزةمطارفوقبارطائرة-معهاالقارىءيكاد،رياضيةمعادلةوكانها-ذلكبمد-الاحداث

فيثقة:لنايقولانيريد،العجيكالسلامعبدالدكنوران.للمأساةالمدقيقة""فالدقة.احطثمناسيتوالىبمايت!باان،الذكاءمنوبقليل

!زورصاد!ةمرآةهي،يننامزقتا!تيالروحية!لمناازمةانانتيالمنطقيةالنتيجةالىيقودان،المناسبينوالمكانالزماناختيارفي

الا-تإاعي.وبنيانهوا!مإنا؟عماقفيارحإور!ةبلالية،للقصةالدداميالبناءيصابوهكذا.تحدثانلهايمكن

-!لىتسقطلم-!لمسمةاو-!ادأ!ادموع!اناوقنا!دواننيوابوالاحداثيمنطقانالفنانارتضىاذا.والجمودوالمصنعة

ناالى!ثير،الفضإاءفيمعلقة-خيابرفي-ظلمتلقد.الارضالقالبفيجميعاصبهامنبدلا،رياضيذهنيباسلوب،،النماذج

*رمةان.الأساةمعالمتذيبدموعمنقطراتفيتتجسدلاالاذمةاقتناعاوالنماذجالاحداثبهذهنظننعكناحينذاك.المحبملأنساني

جنورهالان،يومبعديوماتنموكياننافيتزالماالعميقةالروحية،تجاوزانقولهالتعبرهذاداموما.فحسبعقليالا..وجدانيا

ورظلاوليئها،!مفيفيدموعئاتنكورثم،عظامنافي!خمرتزالمانث!بفاننا،والعاطفةالعقلبين-علميا-الفصليستحيلحيث

.الهواءفيمعلقهدائماتظلانها.(بداالارضعليبنائهفيالفنانآثرهاالمحبماالرياضةالمنطقية(ن،ونقولبعيدالى

وان-،ورائعة،نبيلة،كبرةلمعةهي"الدموعبينباسمة"ر-(لمثالسبيلعلى-نرىفاننا.لفني4الصد!تفقدكانت،الدرامي

جدقي.سةصنناالىاضافتيسكنسليمانبلحئ"النموذجيا"كان"رسمالىعمدكيف

شكريظ!أا!اهرةصغيرةكلعلىيئتمنهالغكي"محمدعم"يحرسهاشقةديبمفرده

جزيرةفيوكانإالما،شقيقتهامعتسكن،؟اسمةوكذلك.وكبيرة

الصحيع-العلميبالممنى-وحدص(الموضرعيةهذهلعلبد)1(نوافقهالمني-ظروفهـها"تفصيل"عنالمؤلفيتغاضىثم.ه!جورة

السسليم."الموقف"الىالكاتبتقودالهـتيهيالمنطقياو"؟لنموذجبم"(لرسمولكئسحموثهاامكانمحلىتماما

اجتماعمنوحرإةدهشةفييدعنا،وشخوصهاوزءانهابمكانهـلمللاحداث

بيا-هيما-تؤديوالتي،واحدةدلمحعةالنموذجيةالظرولىهده

"*دهب))صرو"المسببات"هذهعلينايؤضانار(دالمفنانوكأن.معينةنتميجةالى

السنواتمجموعات"الآداب"ادأرةلدىفيمنهسقطماوتناسى،النتيجةهذهعلىالنهايةفيليحصل

رلط:كما!اعوغيرإهـرةوهيهـ-!ددةالاضيةنقرهفبينما"الفنيالصدق"ندعوهالذيالشيءذلك..الطريق

(نناالا،حدهعلى،ونموذجوظرفحدثكلرسمفيصددهعلى

مجلبةمجلمةغر،الاصداثتشابكتحين-كفنان!بصدقهنؤمناننسنطيعلا

05(*ولىالسنةله.عرضناالذيالرياضيبالشكلالمنماذجوتطورت،الظروفولالاعلت

2503الثلا!ية"

02الثا!8"كان،والحوارالروكيالسردبينالعمبقالحيالارتباطانغرر

2503الرابعة".الادجمطالعكلفي؟لعضوي؟لالتحامهيهامةسمةالروايةعلىيضفي

203عالخامسة"مناسيبتعددتكما،البشريةالنماذجواختلفتالاجو؟ءتعددتفقد

2503الساسمة"(لديناميةالوحدةهذهاحسسناذلكورفم..التعبرومستوياتالفهم

2503السابعة"حتميةبضرودةمتمماالديالوجفكان.للقصةالجمانيالتركيبفي

فتلاءمت..بالحوار*محنمللاحيةمقطوعاتالسردكا!كما،للسد
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ا--لمح!ح!!ق!!فيا.
؟بخاإوصص--ييإ---س-9!ح!----م/-

أ-%---!ا+
له!بتم:!ىبرص!ثس

"07-ىتء*!-

.؟قمةكلبمدايةفيدائما،صفحاتبضعيس!وداىبعدالاالقصصية!ة"منيبفاروق"مجموعةهي"الاحمر(لديك"(نمنالرعمعلى

فاروقلكان؟لوتيرةهدهعلىتسيرالاموركالتلولانه.ذلكاظنلاموقفامنهاالنقديقفا!الى!اهـءوديهاء،فكل،ا،ولىانقصصحية

الىوصلتالظهرةان؟ل!.ا!فدرةنفسيمثلالذيوحدههوهـجببي!قعالؤصيرةالقصةمؤهومفيعامخطءنت!فلانها،اولا.ايجابيما

الطوخي"اللهعبد"مجموعاتفهذه":قبلمنالتعميمحيزاللحظةخىالاولىتيمورمحاولاتمنذ،تدناالقصصءؤلةأ!ه!اءلمبميه

عئتنحر!رمانهاكلهاتؤكد"مولمىصبري"و"ارربربسإو!"ء))وور(ء،تكشف،الاولىالقصصةالمجموعةهدهلان،وبعدئذ.الحاضرة

للقصة.تيمورمحمودرسمهالذيابىدايةخطالرغمعلى:(كتبواكاد)يرحققأصيلكاتبلحن،لمقصة1مؤ،وماضطراب

الشمكل!فىا!يوتتمثل،معالمهااما.عامةظاهرةامامفنحنادطالنقيضينبينالجمعامكنكيفللآن.الحقيقةالقصصيوفزيفة(منه

القهصيرةا!"ء-3!يصونة،ممحندذ،ا!ورص*ةءتابإتجن!كا"اديافي،ب1)ةهي،قصصيةمجموعةامام!واصبحتحدثكيف؟واحدفنيعملفي

بهرز!،عادة،قضصهملبدأالسببولهذا،تسرد((حكاية))مجرد!القصة))مفهوم،عندناقاقصةالشائعالمؤهومتحطمل!،جانبهـن

بض!برليالمتهـراو،(المئ!صصبياتلجماةاو)لك?!عيةال!أمارقخطببطاحي؟ا؟لواقع:الاصيلةمادتهااصضانالىتنعذلكومع،"الص!-شنحني

لاذ،ا(!تجربربا!ف.نصلى،وصف!بةجملصيمغةفيوباهـ-مرار،الغأئب((0الاحمرالديك"مجموعة"تبرهاالى*رئيالرئيسيةءلةالمتت!يتإث

اما!كاننا،لاعمالهاثارتملضصشكاءفيالىشحصياتخصعائصت!ط!ظ،!و"الهولبطريرق،نفشحضماص،لاولى1رإوهلة،ما!إكأالمشكا"ولصنتهـو

"صورة))قصةمطلعمناخرناهازذيالمثالووب.."!هفحهبردولىؤصى:-فيالاولىالسطورامامولنقف.المر.شعةقصص"نؤ!مةا)ى

؟لمقصودعبدبدسشخصامامفنحن:المعالمهذءنلمسمنيبلفاروقييتقابوبات.وب!نىبرحلمافنديالمقهودبىدنام":"الم!مورة)ء

يرفهبإنويرةوي،4نتصء(ليايامويرتفكر،"حكمبالم1كماتيعمل،افنديالمعو!ا.فيالىسيئ!بفغدا.رالكمالبالتمامالمسائليرئبفراشهفي

؟لأ.؟93-(رك!ء:هـا(قصورذرىلى!6.!(أرلاعارإقيو!وصورافىبالمطألى"ل!وغس!نط،المكوجيالىوفه?!ه4بدرتادسلولقد.وال!لم!لة!و

!م!مس!ئي!ندناإإشفطوالاصداثو!ا!4ويرخ!ر!م؟ه!كوو!ونتار!"!لاعمدهمنمحاذروهوالشارعمناش!ررىو،اكصا!يالابيض4"يردح!فروجصور

ررفى"ثاج"فىوخلالىنف!فيالواؤحيتدثهاا!تيا!فعللىدودخلالطاللحمدطلمنبيدهو(حقرورليشعلبةثملل!لأقةموسىبالامى

قاروقأنهـكب،ساطة،؟لم-ألة؟طذ!..اذن.إ.ءلا!23؟9)يا؟خفكيف،تحيراف!ديالمقصودعبدو!ن.وعاقي"ؤواهليمست!ردالسمين

ثخصهةعنيركلوت،(نه.يخبوناانه.هذالنايقولالذيهومميب،الانتميبوشعرهالمحببووجههاضاءراب!ء!ه!وراؤبالمه1ء،!سيقف

الموضوعجم!1،9كل،حص!ا"تهامننتر-إكيماءاييريرضالال!نه،هويرعردها.إحممل،صمانكال!اوجلىكانفقد.ا؟مكانتاالمتينتبابه"ر؟موتدكر

الالصاكمى،هؤاوطى.!\أبخ!؟بم!؟لغتخص!كأء!!ويرحرؤووما-!!ص.،انهالم!برهةهذءعوك!قدكنوالماولادولاذو!ة!هن3رؤلم،!ما4!لدفي

الص!!بمنمعلقةستقغ!الكيفيةبهـرزءمارسعمت(ذ(لف!خصيهفكلا"صو!4!نهرهارزيار!ميقالباث!!بهذاقواهـولاا!صتالتبم

يرقذؤهاو،نا!وتمزعوتنثكرت!تى،"ثا-لمبر،نهاالاعتقمادبيق،واي!بط"ا!خ..وا!مذ(لط

ى!و!فرفىلاءر.تىءايفيالاءإقادروموببن،الغدنحو؟دائمافي؟ريءواماز!ء-فىء!الأواىالثلاتطا!مفحاتو"،بعالنحوه!اوعلى

!ا،اهـارقىاوراليرو!حلموادا.4بقصتلا،بالكاتبثقت!امدى!يءؤدلأ:القراءةفيي!ىتمراوالقصةيتركاني!سإتع-!ئا-

(لحي،كالديرخموءلرممحمكان":"دفيا"قصة"طلمعمنبرفىءهودها9،ءد"1!نيرما*؟!1!تي،قيالسحوالنافذة-فىل!ول؟ورتع!ميءلا،4.بقصد

لذيتجاربولهتاريرخهالخامطوله؟صدقاءله،(بدايشقرولايهد؟لاالذي!حر!أ!م،ف.تن!فافبنه.ومامفيالانازئيوجودقافيهرءهـرمحالم!لى

ات،المضاد-!معظمفييح!بهاصه.الخلقكلءنبهويتميربهي!فرداىءشش-ف!ا!أويءاي!-أكادولا،هـور،،!فيزوراجوراءا!ات

وكأللمث.((افي..المضلموقاتوتت*نالجوبرجلوص-ضماار!لىأصروفيفي*ءهاادورو،مصبرهاوازأبع،.بةالب!سبكثاةةهاوا!ر،حهصر!ا

ءلىءصرالىت-خ!هـإررءكرحنأيالحاجعاؤلة)):((لقاء)اقمةع!4لوصف1ءئرصوناتلمضعبع!الااكأ"المغنف!!وامحوارموادصر-!?ها

"حن.ؤفيصمدؤ؟ي.والاوولىالاداربعاكاواإرورريرضطاهـ،إهـةلفىيارةءام!!،دولا،الم:دايرةفيرتةضرالكاتبانالىذلكإبىجعهل.الرتبب

8رياروسترطف،(لىحضضراءبالارخ!بةالاوتوبيسىبنتمركةي(وظفاف!صاواؤعه!وكط،الح!باةالعاريق!ها1وفيلحياغ1ب!(لفاصلالىيصلى

بالثحعض!لها؟،بما،ري!طو،(ددينمحمادالمض!هـ!فهارعركيج!ي!لمع!1ال!*رتكارئقطةالىيصللايكا!"مح!،فنيفي--عملالمثعكسلحى1--

القؤكورى!تبالعائلة..!ها!!،برقح!حوئهأانهيم!رفهجآ!!صرفص!

والحاج.ا!حالفيلمذبوحة1المثرفر)دجاجاتوالث!و(!و!حاوالفطير+القاهرة"عصوسعدداوبرلنالشر1*

!7



،ويق!محركتهمنالواقعيمجردالفنكان،الخلقةاقثاليتملقي،للحريمفسف!ر،المبكرالصباحبقطارينحقوأوانعياذبهيهالستيسنعجل

تصدقكماهذاعلىتصدفى،الناسلافعالخلاصةالامرنهايةفيلناالبيوتسترعلىلاينكشفونالناسويجعل،الادزاقيسهلالصبحية

الحكومية.المصالحاحدىلائحةكأنها،ذاكمحلىالقصعينفوسنافيتتركهالنيالانطباعبعينهوهذا،"الخ...المد؟ري

مجالهميالأشعانيالفياحدثهاافيبالثورةالاالقاعدة!عطمووم"اترابيزة"و"انسان"و"الحسابع":(لمجموعة.منالتالية

!بيرنيكىكادفما.غرالسارسالقرنفيالجغر؟فيةوالغوفالفل!بعدالقصعيبافيعن(ل!مالىوسأعود)."فعليم"و"القمح"و

،تدور،الكونمافيككل،الارضوان،سورافىنمافيكلان!فالى،اذا!تعليقالىاشهغباننيشعورقصة،ينتابنيكل(ومعقليل

على"دخيل"ولكنه،القصةشخصيةهوليس"دإلثشخعي"
البدناععنيركننمفونالرحالهوبافيوماجلانجامافاسكوديكادوما

وعننفسه4عنالانسانمفهومتغيرخى،ألارضيكوكبنامنالمجهولةويديعالميروفونيتناودشخص،بسواءلعمواءالقاربم!ءوعلىالشخصيات

!اد!الارضانلهظداالذينالكهنةيصدقيعدلمفهو:كليةالعالمشخعيةانها..فعلتلقد..شجتلقد..(لشخصيةهي"هذ.

هذههوكلهالعالمانيمدفىيعدولم،لاتحرك،الموتىكمناديرق."ذارلاتفعلانها..هذاتعلانها..شريرةشخصيةانها..طيبة

هذه":يقولىاقطادنسيدراسهاعلىيقفوالتييسكنها:لتيالر!ةينفيالذيالخطهذا،الفنيالخطهذافيمنيبفاروقوقعفكيف

انها،الاتنأجواثواتوالدواب،اناملكيانها،ما!ليهاوكل،الارضمنبئكملهجيلوت!بعحمثوكيف؟وشخصياتهجوه"قصصية"

اجليمن،الهيقانونبموجبيعملونانهم،والهلاحون،اناملكيالقصيرةالقصةمافياهمالىيفطنولا،الخطنفسيكررقصصينا

اندفعوانما،سادتهولاالامسىكهنةيصلىقالانسانيمدلم،لا."اناالشخصياتحضود،ط?ول!؟!م"الحضور:فنيةخصائصمن

الاقطاعياتحدودفحطم،تجاولىءالتيالاراضيعن:شيءكلعنيكشفأالحركةحضور،الزمنحضور

اصلها،الى،عامةظاهرةوهي،الظاهرةنرد(ننحاولوحينما
،والارضالسماءبينالمسافةوعن،ببعضهاالممنوربطالجماركوحطم

واصبح.المشرىالعقل:كلههذاءنالكشفتملكالتيالاداةوعنالطريقمنتصففييقفونقصصيناان:التفسيرهذاسوىلانجد

...9،أأ!م*ممالنسخصيةتخطيطوفنالسعبيةالسيرةتقاليدبين
المتميزةالواصحةبلافكارنبدامالمشيءبص!حةنعتقدالاالتفكيرقانون

قهـانل،!ثكالىالسرمديةال!ثةوتحولت.ديكارتقالكما،بالبدوهةتنحصرالاشمانيةللمعرفة(لفنيةالوسيلةكانت،الوسطىالعصورففي

كان،البشربينمن(لخيرةمالاموذويوالابطالالعظماءحياةسردفي
كلفيقيمه.فغييرالىالانسانيدفعكانلاله،خلاقشلانهالا

عليهايدللثم،للشخصيةالعامةالصفاتيستخلصالقصصياوالشاعر

اكثاففمن:جديدةبكشوفتشهيالممليةكانتمرةكلوفي،مرةالبثريةالمجتمعاتوكانت،بصدقهابذلكيوحيكأنما،افعالهامنبامثلة

وعلى،قوانبنهبعضاكتشالىالىالانسانوصل،العارمدورانحركةالذينالربابشعراءبواسطة"السير"هذءتتناقلوقتئذالموجودة

الكهـرباءطاقةاطلاقالىوصلالميكانيكاومنالمبكانعكانظامالاخص
...المناسباتفياوالقريةسائرفي"النماذج)ءتلكحياةينشدون

المعقد.الصناعيالنظاماقامةالىلذلكووصل،الخ(ر.
.وفالمجتمع:؟لكتحتمالوقتذلكظرو!وكالت.الهامةوالاحتفالات

الثورةعصرالىويصل(لاقطاءاساسبتحطيميبدأالذيالخروفيعنوقتذذالانسانمفهومانيعنيوهذا،اقطاعيامجتمعاكانالانساني

الابر!اعمجالىفيمقابلةثوراتعدة،التوانيعلى،نلمح،الصناعكيةابدبم!تتابععنعبارة،الزمانفيتراكمعنعبارةالعالموعننفسط

عامتخطيطبشكلالانسانيةالملامحتصويربفنبداتلقد.الفنيفيويحصدهاالمبذوريلقي؟لدهرابدالفلاحيظلظلهفي،واحدلنظام

(لانهاناكتشمافلان(أأ،مأعهماهـفناي)،لخصائصهابالمملالفلاحيلزمالممرابدالاقطاعيالسيدويظلالثابتةالموا-م

محنالبحثالىيت!جهجعله،للتفكيركأساسالبشريالفيلاهميةكما،الارضعلىاللهظل،هو،بلهفيوبالاستشهاد(رضمهفي

،رهيبةغامضة،مجهولةقوىصنعمنيظنهبلامسكانعالموسطذاتهقوسذلكترسموكما،الوقتذلمكتقاليدتقولوكما،؟لكهنةيقول

نا،اذن،طبيعياكان.للحيلأةالاكبربالمحركوتارة،بالقدرتارةيسميهافيالفلاحفي!هينحبسعصروفي،(لاقطاعيةالمجتمعاتوحفلاتوعادات

جوكو""ي!علن،مثلا،التصويرففي:معالمهتحسسفي*نسانيبداولا،ببعضهاالمدنفيهتختلطلامحصرفي،(لاقطاعيةهي،مقفالةارض

ليسموضومحهان،للكنائستجميلاليسالفنان5+هأح!يمكنيهبمف،الانسانيةالمداركتتفتحولا،البشربينالتعارفيتم

البورتريةفىجاءهذاوعلى،محورءءـو(لانسانوانما،الغيبيالعارمتناسخعمليةشكلفي،سكونيشكلفيالاالعالميفهمانللانسان

ايضا،طبيعياوكان.الانسانيةالذغسعالمعنالكشفنحواولىكخطوةنسخمجرداللحظةهذءفيوالبشر،للامسى.نكرارفاليوم،مستمرة

القرننهايةادباءفرايذا،*دباءعلى،بدوره،المفهومهذ(ثر3ان؟.قرونمنذالارضنفسعلىيرضربونكالوالمن

بخمالمهمتميزاادبياقنايطورونعثرالسابع(لقرنوكلعشرالساس.الجانب؟لوحيدةالنظرةهذءالعالمالىمنالنظرمفرثمةيكن"ائن

واعني،"لوقتذلكفيفرنهافيناثر(همانحتى،الاسمببنفسيسمىاتجاهفيالفندفعالىالانسانيةالجماعاتحاجةنشاتهناومن

البورتريهكان.الادبيالبورتريهلفن؟عمالهاغلبيكرس،لابروييربهيممدوايقاعاتوانغامومسرحقصائدمنالبثرمايخلقهفكل:الثبات

ينطبق،.عامانموذجالتكونلا،الانسانيةالشخصيةخصا"لصيستخلصكما).الرتيبالايقاعاي،الموسيقىفي"المونوتون"انه،التكرارالى

خصلالصباحصجياشةلوحةلتصبحوانما،ذ(كعلىيذطبقكماهذاعلىالتيالحكمايضاوهو(الشرقيةخطأبالموسيقىعنيسمىفيمايحعث

انمما.ليةكقيمةالفردظهورعصرفياصبحناانناذلك.الواحد،االفرد"11فناي)نثريةمقراتاواسعارشكلفيللانسانثابتةصفاتتدخر

لفسيةخص!لصمجموعةالفرديرىالك!لببدا،البشريالفرتطورومع!534،اهأ91الاخلاقية؟لدراماكذلكوهوا!ء+أ*!ول

وحينئذ،ذلكسرعنيتساكلفاندفع،معقدةواحيانا،بسيطةاحيانافي"شيءكليطللكي،الابديالركودبهناي!نغنونالناسيظلفلكي

نتجألانسانهل:كلهعشرالثامنالقرنهـستغرقاللبمالسبئال!حفيوالنساء،الاقطاعيللسيدوالارض،(وضهمحلىالفلاح:"موضعة
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.ذاكاوالمضمونهذاانتجتالتيللظروفالتاريخيالننطورمرحلةالانسان))مفهومكمبحوهنا؟.بيثتهيصغالذكيهوالانسانام،البيئة

الجنوبيالاقليمعنواتحد!"لديناالقصةكتابوعيانعدامكانولقد،دائزنهاديالانسانيتحركالتيالبيئةدراسةعنلاينفصل"الفرد-

سيظهرالتيالواصهـةالتاريخيةبالعملية"التحدةالعربيةالجمهوريةمنالتيالبي!ةدراسةنحو،للانساندراستهمفي،الادباءانزلقوهكذه

الانتاجمنالسيلهذافي؟لسببهو،معددشكلفيالمضمونخلالهاالامر،الاثنينبينالمتواصلةالعلاقةيفهمواانحتمياوكان،تحوطه

الصحيحلتفسرالناظهرقدوها.الحواديتيشبهالذيالقصصي،عملياالمفهومذلكنج!بعلىالقادرالوحيدالفنبميلادانتهىالذى

تقالميدمنبعديتخلصو؟لموهموافعهميواجهونكتابناان:للظاهرةسبيلفيتجاهداخذتنفسهاالروايةانبيد.الروايةفنبهواعني

التقاليدوهكي،الرباببمصاحبةوالسردوالحكايةالشفهيةالرواية.خليطشكلفيبدأتانهاصحيح.الخصائصمتكاملكفن،تحررها

ازاءيتخذونهالذكيالقصصيالموقفهذاوجدانهمميحركتالتياظهار،النفسيةلملامحهمتحديد،لملشخصياتعرض"النورتريهمن

المظهرهداعلىوجداننايتفتحانلايكفيلكن.الفنانموقف،الواقعالشخصياتادخالجاءوبعمطذ"الخ..العامةالاخلاقيةلخصائص!م

رائداتجاهتبررالماضيظرو!كانتوربما.سليمادناسنبمالبدانيكليفاميرة:مثالة)الكلاسيكيةبالدراماكبيرحدالىمتاثراالحركةفي

تختلفاليومظروفلكن،الوضعهذالحو،تيمورمحمود،عندناالقصةالتياللحطةمنابتداءالافناتكونانتستطعلملكنها"ثولافاييتلمدام

تلقيالصناعيةالنهضةومعالم،الاندثارفياخذف!الاقطاع:تمامااليوميةالتجربةولانعكاسللعالمالانسانلمفهومالشاملالتغييرفيهاتم

؟لىبنايصلبانالميوممطالبالعربيوالفنان،مجتمعناعاىبأضوائهامحركهوالتقممانالانسانادركفمنذ.وجدانهعلىالصناعيللعابم

.هذهالجديدواقعنابحركةالوعيدرجاتاقصىانتدريجيايفهماخذحتى،الحركةهذهسياقهور-المتاوان،العالم

وحينما.اصيلوفنان،معاصروفنان،عربيفنانمنيبوفاروقعليهيجثمالذيكالماضي،مستمرتغييرفيحالةعنعبارةمايعيشه

منبالدقة،قصصهمناخترتهاالتيالمقننطفاتالىبالقارىءارجعالثورةهذهوان،عليهالعورةنحودفعايدفعهانماوافكارهبتقاليده

فاروقاختارهالذيالغنيالشكلانمعيسيلحظ،فصصهبعضبدايةيحملالحاضرلكن،قبلمنيعرفهالم،اخرىحالةنحوالطريقلهتفتح

عنالتعبيربلوغعنيعوقهالذيقصصهفيالوحيدالعاملهومنيبانهلنفسهالانسانمفهوماصنح،هذاوعلى.المستقبلانه:بذورها

-الرتكما-"صورة"قصةففي.امتلاءمنمافيهبكلالمعاصرواقعناالعمليةكلوان،عليهوتؤثر،عليهالؤثر،محددةمكانيةبيئةفي،انسان

الحكومة.موظفيمنبسيطلموظف"بورتريه"خططبان/فاروقاكتفىفكيف.الزمنهو،ابد؟مند(مع،التعتيردائم،منحركنطاقفي..نتم

كنموذج،كنمطالشخصيةرسمانيعيبدأ"البورتريه"تخطيطوبعدانالا،صميرورةفيشبمءكل.هنا،ثابت؟.لاشيءاانننعسهعنيعبر

ندخليجعلنالنعندناالموظفينصغار"كل"الىويرمزللتعميميصلحفهو،حقيقتهعنيكشفملكي:الوضعهذاعلىنفسهبداـيواجهالانسان

الموظفهذاانفاروقالركحينئذ،يعرضهالذجميالانسانهذاعار"يرفهمانلفنيمكنوكيف،فيهماكؤثربمقدارالعالميريهفنالىحاجةفي

ولهافكارهله،كفردداتهعنيكشفانبدلا،يتحركانبدلاالصغويكشفاي،جزئياتهاادقفيفردكلجأةيحتضنلمماالبشريةالفاعلية

صورءقصةف!ن.(لواقعفيشخصيته!دخلفبمدا،الخاصلم!لوكهوردود،الانسانفاعلي!ةت!جهي،متطورة،فنحركةكضيقةالواقععن

ثم".نقرأحينما،التالثةالصفحةمنتصففيالا،الحقفي،لاتبداالروايةلارتالالجاءهذاوفي؟.وجدانهفيتنعكسالذي"الفعل

المصقولبالورقانيقةخرجتوقدالصورةيتمذكرحينويبتهجينامالمجتمع،الانيالانتاجظلفييعيشالذيالمجتمعانالا.طويلاشوطا

نفيسةزوجتهوبدت..جبارةشخصيةذاقويراهووبدأ..اللامعبالدقيقةالانتاجوبحساب،الساعةبحساباجرهالعاملميهيتناولالذي

وجوهيمالمرحيضيء..مزهوينمسروريناولادهبدأ،فرحةمغتبطةالمجتم!هذ؟،زمنهتخطيسبيلفيالانسانصراءعلىالمبنيالمجتمع

،ف!دانموممنيوقظهالصغيربابنهاؤن!يالمقصودعبدوأحس.الصغيرةجزئياتهفي،الدقيقنسيج!فيالواقعيعطيهالذيالفنيجدكيف

،وهفهف؟ليهاولاده:النو!مننصيبهيأخددلمي!نثاءب،وقام.كثيرا!خريكنلمواحد؟.آنفيتق!يهاوفيالز!كأا!ة.!ونفي،(رر-!ة

؟باباالحيرصباح-.القعيرةالقصةانه:هناحاجتنايشبعانممكنواحدفنسوىهناك

زوجته:الىواستداوالمخيرصباحاولادهعلىالرجلوردالتىالظاهرةتفسيرالىنئتهياىهو،واحدلسببذكرتههذاوكل-.

يان!سة.الخيرصباخ-ذلك.انتاجناعلىللتعميمقابلةتبدووالتي،المجمومحةهذهفينل!حها

لكنما،للشضصياتالداخليالعالمفيتدر!جم!اونمرلقهناوالىطياتهفييحمل،خاصة*وروبيةوالقصة،الاوروبيالادبتطوران

ووصين،يعحوطناالديالعالمبينمعلقيننظلواحيانا،بصعوبةنتزلقتغيوفكلما.القصةلفنالفنيالشكلفي.نتحكمالتيالعامةالقوانين

ماهو-هنا-ي!ف!لممني!ولروقلانهذاوكل،منببؤلماروقءالمالانسانيةللحياةالاجتماعيالتركيبلتغييرنتيجة،للعالمالانسانمفهوم

تفقدالقص!رةفالقصة.فصيرةقصةككاتببالضبطمنهالمطلوبالانسانتجميدانرأيناقدوها.الفنيالشكلفيمقابلتغييرحدثكلما

؟لقصةلان،؟لشخصياتصفاتتجريدالىتننجهحينمامقوماتهاكلدأيناكمما،الاقطاع(دبسمةكانوالامثالالحكممنجامدةقو؟لبفي

فنحن.الواقعحركةعنالكشففيالمعاصرةوسائلنا(حدىالمقصيرةتفاعلاصبحوبعدئذ،النهضةبدايةهوالانسانيةالملامحتخطيطان

كيف؟يع!شونهاالتياللحظاتفبمألاحرونمايعملهنعرف(نلريدلايمكننا،(ذن.الروايةفن،جديدفنمحورهوالواؤعقلبفيالانسان

وو؟حق(بهوعيعلىهمهل؟ؤضوتهيريهف؟و(قعهميتقبلوننقور:انابدالايمكن:والشكلالمضمونبين،الفنيالاىلرفي،نفصلان

اننجعرفنر/!نحن؟بصيدالىبالنظرة،ا!ذيذبالمخدر،بمالحلمي!تخطونه."الشكلفياخطاءتوجد،احرىناحيةمن))و"صادقمضمونهعا"

هذ.نضمحلى،؟للحظةهلىهفي،وافعه"بئلذاتفلان"يواجهكتركللان،الفنيالعملقيمةعلى!لحكماساسانصالح2لاالطيبةفمالنوايا

هذاسىوىألادلمحيةالاشكالمنلناتقدملمعصرناحقيقةلان،الارص.الاحوالمنحالايعلىفنالايصبح""اشكلفييوصع"مالم"صمون

المغلقة.الواقعجوانبلتقنيح"القصرةالقصةاي"الفنيالشكلتحتمهالذي،لهلمطابق1الشكلفيبلى،فحسب"ماشكلفي"وليمبق
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عدا!قادرة"انسانيةامكانية"3انانهوهي،يقةالحقيهدهالىلايفطنورإدفعنا،طاقتنااغلبالاليالعملفيهيستنفدعصرفينعيمتيفئحن

في،يس!تيقظانهماهئالككل.قببمتهاوعتلوالمعجزاتتفعلانلانجدلكننا،حياتنافيالاحظةقي!مة،الوقتقيمةادراكالىصراعنا

وهنا.اثراوذكرىاييتركلمانه:بسيطواقععلى،حضف؟خرياتلنواجه،كبنهسبينناة3..ثلنتمفاهم،الخ:راتلنتبادلالكافيالوقت

المعوراقبما"))(لىليذ!بواولادهزوجض4ياخذانفيشديىةرغبةتتابه،هض،حتصو!بما-ا!-؟فاءلبالعزلةوهذه،واحدبموففالواقع

منيبقاروقوضعهذهفاجعةمأساةاي.رلرسرة.نذ!ر!ةء!رة!لاننا،؟لبشريى+هـ-شنافيا.نساعيقابا(-المعاصرالتطوريفرضها

تكنيكريلأ،اصيلكفنانحاستهخلالمنالا!بررهاولم،ىلميهـايدهيصنعهوانما،المجهولةكىارزولاالقدريحركهبرعدلمالعالماننعرف

رزه!علىالموظفهذاءقظةلان؟.وعمقهاالتجربةقوةمعيتناسبمواجهةفيبد،العملء!نكفحينما،اننا(لمشألةمافيكل،البشر

مصي!رااخمىبرانما"اثرايتركلمكونه))ب-طةفظ!االتيادخذةنطرتناالاخرون(يساركنهلمعرؤكأفيء(رمةبرغبةمدفوعونونحنواقعنا

لنفقدنميتنىهـبهبث،اليوميواقمناءأسأة?ا!صر.خرانها؟!هـ:التعقيدهذاوسط،عليناالمستحيلمنكانولما؟عنايخثلعونهل

نج!ترسكلجردنصبحانالىلئنتهي،بالتدرريمالأنسمانيةمقوماشطلخعإن،الالةضغطتحتالانسانبةالشخصيةوانسحاقوالتشعب

.الكبيرةالاليالنظامعجلةلناتعيدالتيلطثيعية1الوسيلةالىنندفعفحاننا،الواقع؟ظرافبكل

عنهاكشفانهالا،الأساةللبئي3ي!خلناربممنيبفاروقانومعاوالفيلمفا!داو،القصةنقرأنحن:اننف"حةصورتهفي،لواقع

قمتهـاألىس!تصلكانتكهذهقصةانواعتقد"،عابرةخطوطفيالانسانحصرمنانفلاتوكل،للتعميممحاولةكلفكأن.المسرحية

فالىرجل"الخطوطهذهمجردمنالفنيةبنيتهافسجعلىاعضمدتلوفي.نجريدو؟ل،يعيشهاالتياللحظاتادقفي،الفرديةبسحنض4

مرةيعود،المصورالىيت!بحينما،"افنديالمقعودعد"المجنالقصرةلقصةاوفي.الحقيقياقعناالابتعادءئ"لىاسبتجهبنالشخصياتعرضا

طوالبهازاولهاالتيالسطحببةا!طريقةبنفسىحبباتهمؤاولةالىاخرىشخصياتهوهيلثاير!دمرلمماالواقععناك!!الىالكاتبيصل،لابالذات

اعلىالىل!برفمهزوجهجسدلمسالذيالمصورمنيسشاءفهو،!ولالذي"دائمادفياميكيمجالوهـو"الحياجالافي؟لطببعيةحركتهاتتحرك

يرتكبا!علىالمصورهدامثلي!جر؟كيف.المفني"البور"يحققكيماهوالتطوروأن،دائمةصركةالواقعبأنمقت!عينكنافاذا.يمحددها

الموظفينهولاءامثاللان!فاروقمنرائعةلقطةانها؟.الفعلةهذههذهفي"الانساندور"ءئنكشف(نبدفلا،الحوكةهذهنتيجة

قبل،هـنسحقتقدالانسانيةقيمتهمانالىلايفطنون،البسطاءرطبعوهونشهـرهلماذادوره؟ننكشف؟نيرمكنناوكيف.الحركة

قيمانثئونولهذا!الكريمةالحياةنهايةهوهذاوضعهـميظنونولكنهمنسرلم(ذا،عليهاويؤثربهاريستأوهونرهلمإذا،بطابمهالحركةهذه

ان!الاقلعلىانفسهموبينبينهمكيانهـ،منتعؤزبهمحظصةزائفةبارادتها؟وتنسكلهالواقععلىوعيهاتضفيواعبؤحقيقةباعتبارهبالافمان

ع!ىقدرةكلمنحرموالانهم،"كرديةملكية"الزوجةيقبرونفي،تفاعا!حالةفي4واقعزاء9الانسانوضعم!لابد،ذلكنجغولكي

يثبتوا"لانهـع،لديهمحدمامنهمالادنىالموظفينويعتبرون،الامثلاك.،ادخلانمنيبلفاروق"صورة"قصةاقراحينما،لابد.موقف

والردمولاولادبالمحسبةءلميحدثنفسهوهذا،خلاقعملايفيتفوقهم2هذفي.احكمةاكالباقنديالمقصودعبدعالمفي،ممباشربشكل

-ت"ا!هـيالمقعودعبد"القيمهذهتطاردانطبيعيافكان،الخفاووقفكرةلا"بذافهامنديالمقصودعبداماميرحونانينبغيالحالة

وج!فيثورتههناومن،الروتيع!بةحياتهمنتحررلحظهفيوهومعبىبفاروقيضربهالذيالمتلولا،افنديالمقصودعبدعنمنيب

رشتموهاج،المكرسيعلىمنافنديالمقصودبدقفزو!نما":ا!صورافندي41ور!مودمحبدارىانيمكننيوءببف"اوبسيطالموظفعنللمجتمع

.؟نف!بكسةامرأ.نهصريلمم!ىكيف.المنحطةواصللأقهوثكلهاوموراتيترتيباارىاني!بعي،،لقصةفيابدأأنفمند؟.حاصرايكنمالم

كبرتالحكايةانوجروحين،عله4الكرسييرفعانوكاد.يونجهوراحيلصقزم!-ازرت!ببا،قصتهفيمنيبفاروقترتيبغيراخرزمنيا

:المعظ!محاولاهتف،لازمبدوىوتوسعتولكنه،تجربهالايممم،افعإا!الايخلعى،لايص!ا،بوكعها(لشخصية

"..حاجةكل(محملواناتقونيماكنتاخيو!ا-لنمطومتبعاالخاصت!يرهاحدودفيافعالهاوتفعلتتحركيمتركها

يدفعهالذيالجهـالبشربمرصةىجد1لا،لةى،كموظف،الهذلكلعرفت،الدرجةهذه؟لىمنيبفاروقوصلولو.النفسي!لمو!ا

هدهإ-حمزانلاي!ستطيعانهبل،نهاي!تهاالىثورتهفياضياالىقصةكلانذلك.انامصيريمعهولاكتثممفت،حقاافنديالمقصودعبد

ؤما،الت!وبربىلحظقى،الالةضعطعنالخارجة،بالحياةالمليئةا!ظةبقدرالقارىءمصببرالى.بمشجبروهو،تقنححالهفيانسانيمصيرهي

وبعد:"العناءهدامنالج!بعيتحررحضىالتصوإرمنير:-!يالمصوريكادروق1فيهافيمقولالتياللحظةففي.واقعيأاي،ومحسوساعمنيامايكون

انتهت.قدلهاويرتببهايحلممباتالرجلالتي؟لحكايةكانتبرهةتمحىحينئد"..يعتقدليكانهـ.إفكرنيكان"افنديالمقضودعيدعن

حبستؤلقد،وتمرحاللبتقزقزالاذتظارحجرةفيالعا"للةوحلتمايتتابعوكل،منيبفاروفىسوىارىولا(فنديالمقصودعبدشخصية

بالالاتضثونالغرفةوسطيجرورالعياليوانطلق.الصباحمنحريتهمالتجربةكانتلوالعكمسسيحدثوكإن،منيبفاروقبحكممعلقايظل

اشين..واحد..وظرفخفةفيالمصوراتيويق)دون،المتنائرة.مباشرة

جزئيةتفاصيلعنلنايركشفانمنيبفماروقينسىولا،"استعدوامن"صورة"القصةهذهيرنتظرماكاننالمح،نفسهالوقتوفي

الابتواجهكانت،الضصويرؤقنل:21ساةعمقالىالكتيرتضيف.اثكلمشهـلةحلىاساسعلى؟لفنيالاداءعناصرلهاتكاملتلوقوة

لديه!يسى(بنهفهدإ،كامالةاسرتهمشاكل"افندياف!دعد"انقضت،محاءمنامكاتباحدفي،بس!بطمو!هفحياةتعرضفالقصة

متضفي"زوج!هووجه،رتقالىحاجةفيهووبنطلونه،لائقحداءانسانجته،يحققولمشيئايفعللم،الدوابحياةتنقضيكماكلهاحياكه

،"العم!قانوالمحزنال!يةوجههاتعلو،الفممعوجة"وهي"العبوسبعنف،ويحرجهالروتينيمتصه،مهملا،كالالةيعملوهوظروفهتتابعت

الرجليقبلذلكومع؟.المتاعبمن(عالمههذابكلالمصوريواجهفكيفبس!يطموظفككل(لبسيطالموظفلكن."انسانيته"عن،ووحثشية
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ولن!أبع.امنديمحمدلدىالنفسيالتوزعحركةتتزايدالتعذإبوها.وواكلتعهـسالنهايةفيالصؤرتجيء،الذكرىتسجيلمحلى

القصة::الصورةراىانبعديصيحطفلههو

براكيايقفزوووو،تلسعهالعصيكانت،العريانةافخاذهوعلى""ياباباالصورةفيبرضهمقطعطالعإونالبنط..با؟ا..بابا-"

وسكت.ل!افا!يوة!،محارمحافصمهيربدوكانوالدي،الخشنبصوته،زوجتهعبوس:المتاعبمن!لهمتاعهبل،وحدءالبنطلونوليس

:قالءئم،لحظةافنديمحمديالمناصرهذهلايسجلمنيبففاروق،ذلكومع.اولارهمظهربةوئ

قاهم؟..-مرفودانت..ابورتجيبقروح-بانهالناليوحي/شجلهاوانما،البسيطالموظفمأساةلناليكشف

؟"4إا؟*بمش!اىهو-:يطرحهالذكيبالسواليعنألاوكأنهو(ستمرفيعاشمعيناانسانالانتكونتظاهرةمجرد،خارجيمظهرمجرد

ياالبلدجوهالاك!الشرق!دكانةصاحب:يقولشعبانجاروقفزلكن،الم!ناعبءنالمتاعهذاهيالطبيعيةالن!تيجةفكانت،سيئةظروف

!.افندي،الشخصياتانسانيةالىننظرحينما،يزولانجداممكنالشقل!هذا

...أكر،!الوالدزبونقهو،وعجزببلاهةافنديمحمدوحملقسلأقابلاي،"حركةحالةفيوضعمجرد"هذاوصفهمانلعزفوحيعما

ع!-الشهرلاولالسجايرجريكفيه..تحصى!عليهوافضالهالواقعهذاانعلىحيادليلا،الاطفاللنايقدمفاروقوهاهو.للاندثار

طبق4زوجتلهلتعمل(لفانيلياوباكو(دركةوحبةالارز..(لحسابقادرةجديدة؟نسمانيةبذوريحمل،نقيضهثناياهكليحملالكئيب

."ورا?اصابعهسيأكلبانهالدوامعلىلهتصفهالذبماالمهلبيةاي-انهصحيح":نقرأالنهايةففي.والبوسبةال!تحطمانعلى

المدلىس،البسيطالموظفمصيرينفتح،القصةميالمفرجةوبهذهامراتهانوصحيح..كالمسوخبلملصورةخرج-افندفيالمقصودعبد

ووردرتهيشعريبمادمالانه،كلهمجتمعهمصيرعلى"افنديمحمد"يضحكونوهمظهرواالصغار(ولادهولكن،كعادتهامستاءةحزينةظهرت

منروطا،ردوره،المجالهذايجدحتى،عملهمجالفيذاتهاثباتءلى،الحياةيركانواكماجميعاخرجوالقد.والفرحالبشروجوههـ؟يعلو

نفوذهيمارس؟"درسى:واحدنظامفييترابطوالكل،منهاكبربمجالبنطلولهخرجالذيولدهخى،والحبالمرحالا!يعرفون،وسذجاانقياء

هـلمتلميذكانؤ(ذا،المدرسعلىنفوذهيمارس؟لبقاللكن"،الطلبةازاء".مننصرةبسمةعنثغرهافتر،ممزقا

ان!الا5؟هذاتنافغىفأي،البقالابنهو(المدرسسلطةموضوح)للاتساعيدفعنيلانه،هنايدهنسنيانه،الواقعبجدلالوعيوهظ-

حركةيخططالذيوهو،بكليتهمجت!معناعليهانبنيالذيالتناقضلحظةباعتبارهاالزمنيةاللحظةيفهممنيبواروقكاناذا:باستمرار

واقعيتها.سماتيحددوبهذا،القصةقوالبليستنعيشهاالتيالظروفانباعتبار،المستقبلالىمتجهة

مماثل،نوعمنبماساة،ايضابعيدمنلكن،نحس"اترابيزة"فيالتجاربءـفهحبمسفكيف،التغبيرعناصرتصملولكنها،ءليهاتجمدظ

فبى"الطبيعية"قالب:(لواقعيجمدالذيالقالبهذافيالزاخرة

.؟الواقعحركةتسجيل

اليها:اشرتالتيالقصعىمنيبفاروقيعالجالطريقةوبنفس

القمح"))و"الرابيزة"و"لقاء"و"دنيا"و"الحسابع"

لىائطواكلع"""ت!ف.انهواورم.!ور.ا!انانانهيدرك:معاصمرعرليكفنان- بدورهداعبممببلمحاروقلمايطهر،هـهامصهكللحمي."لمليم)و

هـتنطمسالتيالانسانيةتلك،المختلفةالاجتماعيهالفئات"انسانية"محن

بشرالاميرشارعفرعةانهمالىحتىيفطنونالناسهؤلاءيكادولا،المعقدةالواقعحركةفي

لنل.يلتقط"المحسابع"قصةففي.بشريجنسالىينتمون

7682؟تلفون-656.بصى.يضمروالمدرس!،الشهراولانه:بسيطمصرسح!باةمندالهلحظات

وبعدئذ،"محادثةحصة"سوىجرولهفيفليس،اليوم"كروته"

مبرل،ويعيث!ي،زوجتهالىليعود،"البقالمنوطابمالذ"يرحمل

رنثليعقلسعببد01واحدديوم،شهرمطلكلفييتكررالذيالعيدهذا،الموظفينصغار

ئالثة(طبمة!ءالذيالاجتماعيالوسطان؟.حقااليوم"كروتمة"يستطيعهلولكن

خنى،محادثةالسبورةعلىيكتبيركادفما:دائمامنهاكبرحقيقةيحوطه

،السبورة"ش!ع"قدالاولاداحدلان،الطباشيرقطعةمنهتنفلت

الممسوحةالاكهآبعليكى*ليلىالسطحعلىالاجتمماعيكبتهمقذ!فىبرأونالطليةانذلمكمنوالادهى

14/دي؟لحصة.احدهمفيساله،مدرسهممنالسحهـيةمحاولين

عيبد((نه،سلبياموقفالايقفالمددسافنديمحمديلكن؟.يافنهي

لبمانمنويىيزبركروس!مالم،!ولاروص!لىعقوبةيوفيفهو،كمدرسنفو؟هممارسةفي

ئالثة(طبعة).الكتابةوجعلالسبورة"شمع"الذيزميلهمباسمالتلاميذينطق

نادرةنكوصمحمليةنشهد،اكتشافهالىيشهياروبعد،عليهامستحيلة

شعبانالتلميذانعرفقدهوفها:اؤبديمحمدلدىثزوعكلتمحو

عملية"ومع،الصارمالجزاءعليهيوقعوبدا،السبورةشمعالذيهو
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الامجاد"هذهكلمنلان،بهيتبركونالناسيزاللامقاملهوجدهاستابرانوبعد،القاهرةوجاءالقر،بئترك،طبطالبمأساةهي

السيئة،الظروفوتراكمكأجببر.،ساعد:حهسوىلهيبقلم،"العريقة،الخمثحنةالحياةهذهبانتدريرسبمايشمرردا،اهـطوحهـلىغرف!

ضمرهيقففلا،لفسهفيالقيمكلنتفكك،العدمدرجةالىوبوصولهفهو،محيف؟لعبثمنحه!؟".اءنعبارة،العيشوسائلكلمنالمجردة

جرنفيالقمحسرقةوبينبينهحائلا(القديمةالتقاليدضمر)سمبلومن،الثانيأخجنسم!كأمن:تقربباشيءكلمنمحرومايعيش

(لخفيريرمعنانالظروفتشاءلكن.الثري(لريفي"فولى(لحاج"وكرسيه،القدربملأ،محفريأالسر.بر"سوىلهفليس،ءلمرفتهفيالراحة

وتاء،الليلةتلكميللسلطةكجهاذإةوظيفممارسةفيالنبيء:،رومشسقة،الجبنهـرة3والشافيوبراد،الكسببحةالرجلذيالحياكأ

الاخير،وينبح،الكلبذيلعلىشبمأنةإدوسانايضعاالظروفالىورنتبه،عليهالهممهدهنجثمفشيئاوشيئا..الخ"العيش

عناصريبرزميكانيزمبراطلاقالحركةتدوروهنا.كلهالامرويكتشفولامكتبلديرلمهفاليس،النحوهذاعلىدروسهاجعيرانلايستطيعانه

يم!شبشعالاقطاعيةتقاليدهجمدتهالديال!!ويدالمجتمع:الريفحةالبيثة.ررسمهمن!ببففاروفى،بخمسلملاالريفيالطبطالبلكن.ادوات

الوضع،هداالىدفعهبمايبصرولا،ظروفهيعيلا،شحاتةفعلةفي،تئاقضاتهاوتتحطىببيئتها"تتفاعل،خلاقةأي،جيةكحقيقة

تعليمات.بستذكرالنيعبدوالخفير،"حرامي!حرامي":يهلهلوانمافيفيفكر،السطحعاىخشبييناوحينىيرهوفهاابالطبعحدودها

ؤيها،لايرلضربالتيالعموميةلاماكن1والتليفوناتلايرىانهرءصالسلطةيحققوهورعهونتا.كرو،تءهيهاليجلس"ترابيزة"منهمايصنعان

قبل:مناصدقاءانهمارغم،قدمهفبمشحاتةيصيبانعلىويصر"الترابيزة"تستقيمحتى،؟لقاسيةظروفهعلىوينتصرفكرته

انه،العمدةقيدخلالقصةتختم،ذلكومع.السلطة"اوامر"فهكلىا.عليهاويجلس

اللصيصطحببلاالخفيرالىامرهفي!هصدر،الخفيرسلطةمناعلىسلطةطالبكانو(ذا.الأساةتذ،ليفالنكوصيه،"دنجبا"قصةفياما

اما.القريةمجلسويرعقد،ودياالث!كلةسيحلونلانهم،المركزالى،تعقدهامقاومةفيويبداا،هـينةالىيهاجرالذيالرإفييمثلالطب

هكذا."فعلتعنقىعوإضجنيهاتخمسةشحاتةيدفعانفهو،الحلمحلابهاوافتتحالمدينةالىهاجرالذيالر،ميالبقالعلامعمفان

:يتساءلشحا.نةلكن،مؤمنةراسهاالقريةت!زوهكذا،العمدةقالهذاعلى،منيبفاروقصورهكما،يعيشالذيهذاعلامءم،للبقالة

دفعتالمتي(لقرإبئهذه:؟لأساةنلمحذلكووراء؟.فعهايداينمنوالعشرة(لمعروفغيرحاجةمنهاواخدحدث!ىما..دنيا":الشعار

ى!ترغمهبل،لفقرءالايسرقلمانهلانفهم،السرقةالىشحاتهءهشواالذإنالفنلاحينئفوسفيالطيبةبقاياآخر،علامعم،"الطيبة

تثيوهسؤ(ل؟.النحوهذاعلىالامورتتعقدكيف.يرملكهمالادفععلامعم،الاقطاعظلفيللغيبواستسلامتواكلكلها،قدريةحياة

منالاكبرالقطاعدلكفيالحياةعاىنطلانالىتدؤعناوباثار.ته،القصةوقدالراسماليةالحياةمعالممواج،"عن-حتما-يعجز(له،هلىا

!..الريف:بلادنشاالوزارةبقالة"هيئةفي،عليهتؤثرواخدت،المدينةتغزوبدأت

هوالشاسبسطاءمأساةمنيبفاروقيفجر،ايرضاالريفوفي،جميعا(لحيسكاناليهاواجتدبت،الىجوارهانشئتالي"الجديدة

ا(ر!في"ب-حبهبوني"ظصهدف!حن.الحرمانفيالغارقةجاتهميرحيونظلفيالتاسحاجةوتوائم،ا!رضفيالوساملاحدثتئتهجلائها

ركوبيتعلم"انهي،مدةمنذعليهتلحفكرةقريسةوقعوقدالساذجيتر؟جع،انه؟.الرجل؟غعلؤماذا.علامعمعنهتخلفجديدمجتمع

يعدبهلكن،يصرانهالا،الصباسنتخطىقدانهومع."العجل،،الناسبسطاءوسطيرعيشحيت،القريةالىالعودةفيتقاصهويبدو

فيال!(لهو3ما،فعهويددراجتهيرسند(حدهميترككيف!خاطرالاعمالوانما،القيمةوفائضالقيمةولا،المعقدةليةالملمالنظميعرفلا

وينتهي،الحلهدارفضالىالسنكبرياءوتدفعه؟.الصبيانتعليمالى-علاممحموامثال-معهعلامعمياحذهاالطيبةوبالذكرىبالنيات

كلبدلككلتحطياالقريرةعجلاتيمن؟لعجلةيؤجوانهالىالامر4بر.السحيقا.صياالى،الاحرالعالم

فوو،لنهوظروف،العجالة(جولابرمانفهـو،الية11ظروفه:الظرولىالؤيةقلبفيانفسنالجدص؟ى،"القمح"قصةالىنصلاروما

لايعرف،بساطةؤهوحبراتهوظروف،؟الاطفالاخريعلمهانلاي!حتملفلىاانها:امامنامائلةالنتقليديةالقريةشخصياتوتبدو.!اما

وعزيممة.لقوةالالاتحناجالحكاقيبانيرمنانهغير،العجلةيدفعيهف،ا!ريرففيالسلطةالىيرمزماككل،وهو،"النبيعبد"بالخفير

ومع،لتجماربهحقلااخخارهاا،تيالفضاءالارضفىيتمخثطانهومععنصربدو،مضحكايبدووالذا،العلياالاوامرلتنفيذله2الىيتحول

ساعاتبضعامضىلانه،العجلاتيلدىغضبعاصفةباثارةكاددانهمحلىوقدراته،انحطتوقد4انسانتكايظهرلانه،بشعةكوميديا

يئتابه"بسيوتي"انالا،لارراجةكايجارمقابلهافعهءلميدلديهوليس،حملانهحياتهعنيعرفهماوكل،تماماامجتوقدالتئقائيالتفكير

مسرعايئرؤعزجعلهباداة،حياتهفيمرةلاوليمسكوهوالاطفالفرج:القريةارئاءبينمنشحصفيارتابإدااالمسلكهذاويسلكبئ!قية

هذاوعلى.مثلا،الحمارفيعلةالممابىدائ!بة(لاد(ةبذلكويتخطىفيللارهابعيار(اضرببل،المليانفيتضربفلالصامامكنتاذ"

نفوسفييعتملعمااهـتاريرزيحانمنيبفاروقاستطاع،النحووالاسلاكالتليفوناتعنبعيداواضرب.الساقفيعيارا"!الهواء

تحقيقه-ا،الىيتوقونرغباتومن،مكبوتةامانيمنالسذجالريفيين-كانوالاءـاربايفراللصتجعلولا..العموميةو*ماكنالكهربائية

الريرغيينهؤلاءلان،انسانيتهممنالمهملالجانبعنيكشفاناستطاعوغبر.للسلطةتابعجهازمجردالنبيعبد،باختصار".شديداعقابك

البسيطةالامكانياتهدهرد!مفيوضمعتولو،رغه(تهمحققوالو:القم!صيالبناءخطوطحركننهاعلىتتركزشخصيةنلمحالئبيعيبد

.ة3محرانسانيةقوةاضخماطللاقلامكنهم"كالدراجة"فيشيءاييحققيكادلا،معدمفلاحانه،"شحلالة"شخصيةانها

واضح:تناقضاماملقف،عرضتهاالنيالقصصىهذهفي،اذنلهتستجيبتعدلمانها،زوصننهوحتى،شيثايملكلالاله،حياته

الضعفهذاانبيد.الفنيالنسكلفيضعفيقابلهالموضوعفيعمقعلىالتمردالىتدفعهماساتهان؟."شحاله"يفعلفماذا،ليلا

العامالطابعولكنه،مئيبفاروقبهاينفردسمةليس-اشرتكما-..برلأوقاتها؟لاوقتتصلكبصالحةوأمه..حلالىأبن"كريرفيتقاليده
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كلءنبعيدابهويطوح،ق!صعهفيالهارموتيعئاصريحطمفانه.واقعناعنللتعبيرمح،لاالقصيرةالقصةاخنارواممنكنابنالجيل

تركيبيةجملايقدم(بم!،ششصياتهتلخيصالىيضصلانه،فصةماهوتغييراتيواج!ونالقصةكناباى:المفنيالخطهذااسبابرأيناولقد

مطلعقراءةالىماعدناواذا.تحليليةجملالا3أأ!أوللأ9دا؟9لوسائلتعميقوبلا،الثقافيةال!نجاربمنرصيدبلاالجديدمجتمعنا

فاروقوصلمدىايالىفسنلمس،جملةجملة"صورة"قصةمطلعومن.والمضمونالشكلبينللعلاقةاكيدفهموبلا،الفنيالعلاج

الثداية:فينراهكماافنديعبدالمقصودهوفها.النتيجةهذهالىانهم:النتيجةهذهالىالاخطاءهذهتسلم،المبحتةالفنيةالمنظروجهة

ترقب،كلتنفيجملةوهي،"ويتمئى/جلمافنديالمقصودعبدنام"اصم؟.والسبب.ببكانيكيبشكل،واحدببعدالواقعيعطوننا

الاستمرارعنصرحطمتقدالمحددالماضيصيغةاختيارلان،الزمنوتلغيالقصصيالدملاساسباغبالىها،القصةفيالابعادمشكلةيفهموا!م

لن،اتن!تحركةعنتنم"فعل"بالوزنتقاسالتىالافعالانطالماهذهفيالرئيسيةالمشكلةتظهـو،القصيرةالقصةففي،الحقيقي

فاذا.ؤقطاخباريةعمليةانها،اثرايلهايبقىولن،شيءيعقيها؟.الدائرةحركهفي،الانسانيواقعنا،واقعناعننكشفكيف:النقطة

قدالكاتبانذلكفمعنى،النحوهذاعلىيج!يالقصةذءرزراينا،وحيدةبوسيلةالاذلكلانستطيعاننا،المشكلةهذهبصدد،وسنلحظ

لكين،الشضصيةتعيشهالذيالموقفحركةخلقنعاودانمنمنعئالسو،؟لواقعحركةعلىحكمااصدرنافلو."الفنيالعمل":هي

بكان":النحوهذاعلىالقصةبدأتلوالعكسسيحدثكانأي،التجريدالىحتماقس!ننزع،وا.فجاهاتهادوافعهاالستخلصنا

يدعونا،انه،إكمرمالماضيف!ضا،"الخوذاكهذايرفعلافنديالمقصودوهوالواقععن"تكشف"لالكنهاالواقعتفسرعامةقوانينالىسنصل

وفي.بالاستمرارمطبوعايبدولانه،الحركةلنتابع،الدوامعلىاضرميداناوندخلذسعيجهمنالواقعسنجردالكيفيةوبهذه،يتحرك

افعالقلبفييضعناانمنيبفاروفىعلىينبغيكان،نفسهالوقتبشكلللشخصيةتصويروكل،تعميمكلهناومن.العلميدانهو

عبديحلمكيف:يريناانعليه4نجبغيكان،تحدثكماالثمخصيةيفعلانطبيفنهمنكان..الصغةبهذهيشت!رفلانكان)عاموعف

الواقعلا*ف،ذلكفعللو،لانه،؟،خمنىكيف؟اةخديالمقصودالىبناوشتجه،الواقعحركةمنسيخرجنا"الخ..المفعلهذا

سنكونكنالاننا،بامتلائهاالتجربةنعيئن!ولبدأنا،تدريجياامامنانجنفتحالىلايمتشءايالىاو،الألورةالاقوالالىاوالاخلاقيةالحكم

المقصودعبدوبين-القارىءانا-بينيالتماثلإن3و،الحركةقلبفيولكنه،نظريةولارياضةقاعدةولاجدولاليسالانس!انلان،بصلةالفن

النئخص:الدخيلالعنصرهظبلاسيتم،القصةشخصية-افندينفسهفيالواقمانعكاسولكن،لنفسهالواقعيعكسوجدان،وجدان

..اراهاولاهويعرفهاشخصيةعنيخبرنيالذيانبعاثاوشجرةسقوطاو،سيارةكاصطدام"حادثمجردليس

اختياروهوالا،اليهالاشادةمنلابد،وخطير،هامشيءوثمةمحعينتفاعلالانسانوجدانفيالواقعمايعكسهكلوانما."زلزال

كلفليس.الشخصيةعلىالىرالةالصفاتوانتقاءاللغويةأكراكببجديدةنتيجةالى.لينتهي،الانساننفسىوخبراتوافكارعاداتمجموع

لفني.الابداعمحالفيللاستخداميصلحالعامةالحياةفيمايستخدممنتغيرالتيوهي،ج!ديدمنالواقعمواجهةالىتدفعهاترهي

اسنتر(ءنتيجةولكنه،خاصمزاجوراءمنساقااقولهلارأيوهظليس،حيةكحقيقة،فالانسان.الجديدةبتجاربهاوتشكله،طبيعته

الاولى.بالدرجةموضوعيةنتيجةوهيئ،اخرىبلادفيلنازملاءمايكتبهكمازابتمربعفي!حركولا،الارسصوناعتقدكماثابتاجوهرا

امامبمانلنفرض:"الفقمجالىلاسمب"لمامثلااضربانواحبوفي.ويتشكليتعيرمافيهكل،دائمتطورفيولكنه،الاقليديونظن

مركب،المعدنمنقالب":بعبارتيناصفهااناستطيعانني.سيارةاذن؟.الزمنفيت!دثتكنلماذاالعملياتهذهتحدثمجالأي

الراحةانها"او":الخ...بم!ركومزود(شاسيأي)قاعدةعلىالموففهلىالمحيالانفسهعنلايكشف،مطورةحيةكحقيقة،فالانسان

تنتابنيالتيواللذة،طويلةمسافةاقطعانابىيدحينمابهااشعراقياردنالواننالدرجة.تلكاوالتجربةهذهحياليتخذهالذيذاكاو

شيئاا!عللا،الاولىالعبارةوفي."مندفعةطاقةعاىاسيطروانامضططانرلممانمحالنايتحتمفانه،بالفسبطألانسانماهونعرفان

أأأ؟ه"97وصفياوصفا،.للسيارةمجرداوصفااعمك!انسوىاؤماله،مجموعةاننرىوبهذا،فيهاتفاعلالتيالمجالاتلشتىمتحركا

اصففانا،الثان!يةالعبارةفياما،كانسان،اناوجدانيعنمعزولامنعصرفيكناوا!ا.شخصيتهترسمالتيهي،المواقفشتىفي

0"لهاوجدانىيرررمهالذيالنسكل)على،"ليبالنسبة"السيادةصاوجدففقد،فرد(فردا،الثرمايفعلهبكلنلمانفهالمستحيل

امفالثازيةوفي،عاوراقانوناالاولىالعبادةفيحدد2ازااخرىبعبارة.الفن-قلتكما-وهي،مناانسانكلعنللكشفوسيلتنا،كلمع

الانسائيةمجتمعالبافيالحياةحركةالىننظووحينما.شخصيةتجربةيحدثهـاالتبمالتغييراتشتىيسجلانيملكالذبم!هووحدهالفنة

بشكلوالادكارواالقوانينفالعلوم.والخاصالعامبيندائماصراعانجدهاوفي،مث!اعرهتلويناتففي:بالذاتالشخصهذافيافيالموقف

لاظ!ر!ثها،الواؤ!عنشاملةتفسيراتلنالتقدمكلهاتتسابقءام.نبعاسلوكهمظاهرششوفي،وجدانهحركةفيتتمالتي(لنقلات

التيو؟لقوانينته3حرمعالملترقيمادواتتصلحفهي،الواقعمنالمكلكلفي،اليهاالنفاذعلىمئهيقدرولا،الواقعحركةتئعكس،لذلك

فكرايدوجدفلا،الواقعيتحرككيفاما.الحركةهذهفيتتحكمبطريقةالسيئمافنوكذلك"القصيرةالقصةفنسوى،موقف

نحياهانؤينبغي،كبثرالواقعنعيترركيلكئ.عنهيكشفتجريديكاتب4فمشكا"اخرمقالفيالمشكلةهذءنعالجولسوفةمباشرةاكنر

نحنواقعنايرصبحالواقعفهنا.بوجدانناانعكاسهخلالاي،حركتهفيازاءالمعينالانسانيتخذءالذيالمعينالموقفاختيارهىالقصيرةالقصة

العناصرلهواقدم،تشكييهالىيدعوه،للانسانلانهانسانياواقعاان،بررارةبكل،يستطيعمنيبفاروقانرايخا-ولقد.المعينالواقع

ماعليهفكل،للانسانواقعاالو(قعيصبحوحينما.(نيتهانسىتحققالتيلدشن.الحياةعئاصربكلالقصيرةقصصه.لمدالذيالموقفيرختاد

بثكلالمرئياتتنكشفوحبنئذ،للانسمانبالنسيةبوصمفانرئني،اسلوباسمتتد،؟لادبيالعملفي،وهي،الشكلمشكلةتبقى

بالت-حمفعممالمبماكل،مسمتمرزمنفي،م!تابعنسيجفي:اخرمنيب،فارولىعلى!ؤثرحمين!ا"1!ميرةا!قصة"مفهوماننلحظهو،لذد
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ديناميكي.هجالفيتتموالتصصيصالتجريدوبين.فنياعملاالواقعيصبح،كلمةفي.الان!صانية

"القدي!"الطريقة"و"الاحمرالد./ث"قصصهفيمانلمسهوهذا،وقوانينصيغفي،عامبشكلالواقعفوصف،"المفنمجال"يقف

"؟لتحليلالاحمرالدفي"قصةبتناولوسأكتفي."ترابحفنة"والواقعهذاعنالشكبيرمجا!عناي،الانسانيالوجداقعنيخرجنا

كالدب"مثل،فكلاهما،التالينينالقصتينعاىينطبقعن!امايقاللان.الفنعن1نجرجنااي،(نسانيكواقع

الاحمر"الديك"وفي.المتكلمبلسانمباشرةتجربةلناينقل"الاحمرالسحردفي،التعميمفي"منيبفاروق"فيهايقعمرةكلوفي

طفلوهو،المتكلملناينقلهاالتيفالتجربة.السماتهذهلبإتتراءىالدالةالعبادات(خنيارعنصر،لذلكنتيجة،يفقدنجده،الاخباري

مدىعلىبهايفضطتجربةهي،ابيهموتبعدالريففيامهمعيعيشالمدلاميكي(لمجالنفقولذلكويستتبع.افمان!يةمنشخصبلمتهمافيعلى

مرددوعندمجالفيينمو،قصةكشخصية،فالطفل.الاحداثماتسردالابدالىيرضيعانالنهايةوتكون،الشخصياتفيهتتحركالذي

ادرسةاالىللت!ابيتهيلانه:انسانيموقفقلبفينراهالبداية.القصةفيالزمنعنصر

اندفاعا.فهيكبتولاكطفلالعابهقيكانلايستطيعلكنه،الابتدائهة؟النسقهذاعلىكلهاالمجموعةقصصتسيرهل:لكن

الىيجذبهكانفريداشيئاانغير.الحقلفيينطلقانيريدكربفيكما-لانها،الظاهرةهذهتفسيرفيالاطالةتعمدتو(نماإ..كلا

تتوفىنفسيكانت،الصباحذلدفي":الصثاحذلكفيالمدرسةالاخطاءمجموعة-ثانيا-ولانها،(لادبيحقلنافيعامةظإهرة-قلت

سنذس،الثالثةالحصةفيحفلةفعندنا.حالاالمدرسةالىللذماببىب،الانفيهايقعاظنهولا،سنواتمنذمنيبفارولىفيهاوقعاقي

واسبقوسماجري،الكبيرألاستعراضفيالبيضاءوالفانلاتالبنطلوناتميدانطردمنذفاروىاتاجاغلبتتضمنالمجموعةهذهانهو،واحد

مثلسأقفز،الكودةوساضرب،ابنوسقلمعلىو؟حصل،الجميعءـنساكلقيتهفقد،"اذكرفيما"5ء91عاماليوسفروزفيالنشر

يق!حبالمرلمذمدرستنااماممنالملكجلالةسيمرفاليوم.الضفدممةايوسفبروز"الصورة:"لهقصةاولنشرحينمابه،وفرحتمرةلاول

لولاالاحلامهذهتستغرقنيوكادت.بالمديريةابىحريالجاويشجامعوتدفمنا،العيوبهذهتتلافىالمجموعةقصصبافيانذلكعلىوالدليل

:والاشنياءبالغضبمشحوناحاداالمرةهذهفيجاءنيالذياميصوت،مباشربشكل،بادخالناوذلك،شحوصهمعالوجدانيةالمشاركةالى

قامكقوم..دهالنهارليهمكسلمالكانت..تنشكيالليخبرية-.شخصياتهأ*أأ+ا!أداخليةالى

تهفك.لماهفةحينما،اولهما:بطريقينالمباشرةهذهالىمنيبفأروقويصل

،البكاءفيانفجرتفقد،اللحظةهذهفياسكتاناستطعولمسواء،تجاربهاتسردالتي"الانا"(ن.؟لمونكل!ضميريستحلمم

النثيدكلماتوعلىالمطالعةكنابلموعلىخديعلىالدموعوتساثطتقابلةهي،معالمهابعضاخفتاوعنهاكشفت،عمقضهااواقتضبتط

،والانيربالضعفاحساسروحيفيوسرى،اليومهسنرددالذيبحركةوروبطئا،مفتوحةلتجربةيعرضانماماتقولهوكل،دائماللتمد!قط

والالم.بالحسرةكلهيرانيوارتعش

ولكن،كيرابكيتلقد،فيهاابكيالتيالاولىالمرةهذءتكنلم!!ر!ار-بببروثثاد(ر:عنصدر

لمجردمثلاابكيكنت،افهمهاانلايمكنفختلفةحالاتلهكالتبكا!

علىفيممىوتمنطلنيحنحرلح!لهتي،مىتهتمعينيالدموبمطلماشحدر،،ووبتلعيم!عمدالتهاقيب)روواثاًيرءلآ!ص

.،"ر.."ماتريدقفطنيالمح!بنمنلجئةباتشواف!مدر
نفسيمننابعاحقيقيابكاءكان،الصباحلكفيبكيتحين.

لكيد.لمنهاصدر

كانوا،"المصاريفمشكلة"(لش(!دةالمشكلةاماميتبنسفتفقد،وروحبم.26..جزءا6عالعربلسان-1

"...فأرجعوويدةايامفييطردونني8جزءا2ا!رر؟نمعجم2

ذكر،-اتشكلفيدائما.القصةحركةتتابع،الاساسهذاولحلى8..جزءا3أ-.صولابنالكبرىالمج!ات-3

كللان،انسانيواقععناصرتتراءىوهى،"الانا"هذهتلتقطها026.جزءا12الصفاءاخوانرسائل-،

المتهـلم.بوجدالهمفعمابهيفضيو(نما،لايعمم،لذاتهلايسردمافي!ا006للجاحظالبخلاء-ع

الانمصانيالوجد؟نبحركةمشروطسياقفيالواقععناصرتتابعوحينما075الحريريمقامات-6

،الانسمانتهمالتيالاحداث؟لعاريالواقعمنتنتقيفانها،يثيرهاالذى..12السراجلابنجزءانالعثافىمصار"-7

...ع؟الد!ن!قيطولونلابنعشرالاثنيالائمةتاريح-8

الطفلهوها.مناواحدكلما.بهمعلىالواقعهذالناتفتحوبذلك..6لليازجيالبحرينمجمع-9

مصيرمواجهةفييضعفنالتفاصيلهاوصفوكل.ماساتهعنيحدثنا005!رر؟غالقلموبانوارمسارق-.1

كيرط:مناواحدكلمصيرالى،صدقمنمافيهبقدر،يومىء،انساني075للكتنريمصرولاةتاريخ-11

.؟الوضعهذاالىبهافضتالتيالظروفماهي؟مشكلةالطفلسيحلالعربيلابنالمصريالنونذو-12

فيتدورالتيالحركةبدورهيمتصالذيوجداننافيالاسئلةوكشاصم.6.-جب!ابنرحلة-13

لاتملكفالام:تدريجياالمأساةعناصرتتكشفوبعدئذ.الفنيالعملا..عبطوطةابنرحلة-14

يدفعمالمالمدرسةمنبالطردالمهددطفلهاامامعاحزةلاتقفلكنها،شيئا...2جزءالطاليعقوبيتاريخ-ء1

..075الاسلاميهالدولتاريخ-16

ماتملكه،اعزفتستخرج،الدجاجحنيةالىتسرعولهذا،المصروفات.3.المقفعلابن(لك!يروالادبالمصغرالادب-17

قفصوتمسد،بيدالصبيوتمسك،*حمرالدفيومعهادجاجها
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جههمن،الشخصيةلحركةتصويروانما،هناالجانبوحيدسردلاوالديلظالدجاجلمصب!وتذ!ب،ا!خر!يايى!رأ-هاعلىالموض!وعالدجاج

الفعلردود"يحددهاالذيالمجالفيالحركةهذهلانعكاسوتطويراطفلوجدانخلالمن،نسبيبتنعكلى(لاا!صداثلازتابعو!نا.الاحمر

حينما،ذلكعلةعلىيديناالكاتبيضعوانجبرا"المراكبينعلىالمنعكسالد/ككانحدايالىلنارظهرحينما،الساةبعمقيشعرذلمالذيانه

دفعهال!يالنظامكأنما،البوليسمركزالىالثملليجرالجندييجيء!شهده!و!اذلكومع،عنهلاينفصلعزإبزكشيء،ذكرياتهفيغائرا

هذيانهعنيعبرلانهايضايعاتبهوالضياعالهذ؟نمنالحالةهذهالىالمعدعةال!للأصةهذهلشالصميرالذيايضاوهو.فروشبفعةمهابليباع

وضياسس4.،نحئنظنهاؤداورمالوهي،افعالهاأهميةمنمايلحظهخلكلمن،الباسلة

قصصيامنهانكتشفمجموعةمنبفاروقلناقدملقد،الحقوديوتبدا،ف!،ضخ!،وجدانهبمقياس،قي!سهاالطفللكن،عادية،المكبار

علىعفدناالقصةبناءفييساهمانبوظيفتهوعيهاساسءلىيستطيعوكلؤارعةاما،الريفيةنرىفنعود،نحنوجداننافياننضخمفيبدورها

الوسطاخطاء،ج!ةمن،هيفيهاوقعاننيوالاخطاء.متطوراساس.لنايرمزانسانيكمصير،دجاجوبائعة

المجموعةلانهاتجتبهلايمكنخمماء!مر،اخرىجهةومن،كلهالادجم!القصصاما.المتكلمبضميرالسردؤيهايسيراتيالقصصعنهذا

.لفارووالاولىالتر!!الفنيةالعيوبمنتجردتوالتي،المجموعةفيبالحياةالنابضة

المجمومحةعندوارهفؤادالاستاذصد،قنا"كلمحينما:كلمةوتبقى((لمجبال!ثقاوة"منها،عدورةفهي،السابقةالقصصفيلاحظئاها

كنابةعلىادبائنااقدامانالىعابرةاشارةاشار،المساءبصحيفةقليهـلابالوؤوفوسأءتفي،"الدرمللي"و"ا!سولعبدجاموسة"و

كالمسرحبة،الكبرىالادبيةالاعمالمجالاتوتركهمالقصيرةالقصةلا...

.حرىاالدصصحصائصتتضمنلانها،الاخيرةامام

كلهفيالابداعمعاناةعلىالسهولةلىقثرونانهميعنيانما،وارروايةقصصيتعبيروسيلةالىيرجع"الدومللي"قصةنجاح؟نوالواقع

فوادان؟.كمياساسعلىالفنونمقارنةبذلكيقمدفهل،المطردوصفبلا،تعصبلا،مبانئرةالمجالفيالشخص!بةوضعوهيا!،هامة

لخصه،باخلاصمهمتهـبمعلىيقبلونالذينالقلائلنقادنااحدهولوارءافمةتطوورقابحةحرربئالكاتبننايتردوبعكئذ.تجريدبلا،سابق

امعطيات!!تجميعاساسعلى،الادبيةللقضا/4المباشرضفههمطاولاامامفنحن.المحددالمجالة!هيرنمتلمبعالني!لوكهامنعليهاوالحكم

!ابهلوارربم!اولفظي(سخعراضعطيةررومداندون،ومناقثاتهامن(ذاهبببىالا!سيارةامامنحن:بالدلالةيئبضانسانيموقف

.؟آلنحوهذاعلىالقضيةدوارهفؤاديطرحفكيف،يريننقاد!ندنرىمنونجنأفف،السيارةحركةمنيعانيوالكل.امب(بةالىالعتبةمبدان

النقادحقومن،عامةقفةائار.لانه،نطرهوج،"إضاحبامطالباتيضدأوبعدئذ.ويسمارايميناالميلومن،الزحامومن،ادقيلىكأرة

الخلقانواعاصعبمنالقصبرةفالقصة.بذلكمطالبتهجميعاقسدكان،الاشاراتاحدىوفي":الاشاراتاحدىفييتعقدالموقف

لايفطنوفا؟!من،صعير"دقائقمننسجعمليةمحلىتعتمدلانها،الفنياسنانهعلى،فعفط،مضططاجلبابايلبسى،نريفلثابالمصنلمعلىقفز

الزمي،المضلمبعوتجزىءالحركةتحللفهي،لاهميتهاالعاديجدان070.01
لووو-.الاهتمابموعدماللامثالاهمنكثيرفيبرأسهو/طوع،صمت!ي

بعضبدأالذيالوفتوفي.امتلائ!هافيالحماةتعطشاولذلك.....

-.....اليهميلميالراكبيناحدالسائد،عر!انمثلأرحثعديدةمرات

ومحفوظفياضسايمارسحاولاقمنترىكما)دلك2برءو!قصصيينابمجرد-كانالشابهذالكظ،القبادةفيملخوموهوبردها،بالشية

لمقصصم!بينىبعض!فيهتركالذيالوقتوفي(الرخهعبدادخربر.ف:المرحيشوبها!خرقيفيهقفقد-العربةعلىسلمقدمهوفعان

المختلفةالششصباتفهمخلالمن،مباشرةالواقع،لعرضاللغوبةفهلعوائقارخ!اسيمساء-

العاميةالشرصياتفهمعنقيجمحينماوهمهالدينسعديفعلكما"....-

7-.رهزربرردءضغطمعد،وذكربحماسالسائقعليهيردولم

القصير"القصةخلقعمليةتصبححيعئد"العاميةلغتهاب!فمىللواقع.امس!ه(تهارص!ابرر3و.الحكايةليعرلىورستفسرة

هذءبلورةفييساهما!الادبيالنقرعلىيتحتم،وبالتاني،دائماص!عبة

وهاهي.علميةاسسعلىقصصيناسصرفييساهمحتىوتلكالتحار!.ا؟و!عجبيناحناش.بممسيياسيدي-

..،الركابسكونيقتحمالليالشخصفهـذا.هنا،مباشرةفالمأساة
لصعوباتالطريقلىراية!نها.ميبفاروقيمحموعةتشرهاالصعووات..

4ها.عا!لبفيععزولةارناسمنمجموعةمنالىرضابخلبوا!ري
الزمنقضيةاتناولحينما،قادمةاروادالىعنها؟لكلامسادحىء،اشد...

حالهلمحبىيمثلهوهو.مجتمعنا!يالمطحونالانسانيمثلانه،الخاص

(لتعببسلغةبةوقض،فياصساؤلدمعه!وبهعهممالىوسعدكماقصصتطرلمدمهحهاكمافيمارمتملكل،فضفهـو،ثملولانه.سيحالةهي،نادرة،خاصة
تزدنصحيالقاهرة

الضفاهمبابفتحهيرغب!هفيذلكونلمح،الكبتمنويتحرر،نعسه

!دثاوورءنهمومهمتعزل!محينمأالمجتمعلافرادترمزوهي"الجماعةوبينبئه

رغبتهفي،"الانسمانيالتضامنعن،الاخرينلهمومالوجدأنيةالمشاركة

كلأ!ة!المةأساالهـمحثة،يالتقبالراكبمنللسخريةمحاولةفيذلم!"آ،الس!مرفي

ممهـ!عبما/،كأنه،عهدهاندثاررغم،الطربوشيرتديالذيالضمطذلك

ليكلىالاففاءنقطةفيالشخصيةدراماتتركرواحيرا،التركبىالاحتلالى

عليهـ-االتربر!ة"ئلوولىالعربيةالقوميةهبادىءفيبحث:العربةفيالثمل!صيححينماودلك،ا!مها

دوبقاشم!شق!يياسبب..يانفيسة-

الدائ!عبداللهعيدحرممدىالى،بعد،ؤضدصى،ا"ساةخيوطكلتجتمعحينئذ

الارابداروتسكنيلوبهالذيالبيت:الانسانما،حققهابسطمنالانسانهدا

!..همومهفيه
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"-اصهر-!..((والمتشككونالعربعيةالقوه!بة))حول
غسماطهـ-55ول-

-الل!انعبد!صالحبقلم

العربية!ار!وورة(لايمانانمفاو!افياىتأنبعد،نازكو!تيالاستاذعلى؟لردعنتسمكتسوفالملائكةناذكالانسةاناعتقدكنت

:تقولحيثبنفسهان!مهالتناقضتأتي،المؤضونولاالشكيزعؤعهلنىن"والمتننككوىالعربيةالقومية"مقالهاودكن،ا!حمهالانهالنقاش

عروبتهدييتشككانلايمكنالعربيأناقولانايضاليواسمح"سذاجةفيضيمالىتعداهبلالسابقلمقانهاترديدا

و!ككه"بهينحرفانمفرضموجه!راذا(لا..الممربيةللقوميةمفهمومها

001.!ىةارعربيةا!قوميةتتور،هـء،وكةبانضمنياغرا!وهذا..ابداالسياسةمعتركدخولالاديبعلىيررملمرجاءالاستاذان

الاذلكيكونولن"الا))ا!هذهنحذفانالاونةهذهفينروبونحنمقالقراءةبعدولكنه،اديبنفسهدجاءولان..الحتىذلكلايملكلات

والمغرضين؟لمشوشينطوفانعنهيرمنععربيكلعقلفيمنيعسدبماقامةلملاديبيرصحمدىايم!الى"وهو..اثارعاوالسقالذلكاطلقنازك

ا!لمم.هوارروهذاانهونلاحظ"؟وحسبادبهبسلاحمزوداالسياسةميدانيدخلان

:نازكونقولتقتنعاننازكمننتوقعوكنا.."يصح"وانما"يحق"يقللم.

..لحظةكلونعيثههاو!،!لممسهاو!حنمسلكناا!هروقيو!زه"؟كتسبقدانهيشعرانبعدوهو..نفسهاذاتمنالمنطقيبالجواب

الادلةالتماس(ن.وجوث!اعلىالبراهينالتماسفيوقتنانضيعفلنالثقافيةالمحياةمناهلكلمنالنهلعلىدأبهفرطمنودراقيمرونة

والكسالى"العاطلينعملهوالبديهيةالاشياءعلىذلكدونمندخلهاذااما..الميدانيدخلعندئذ..جوانبهابكل

ررريهسةكانتلوا!قوورةانمنرحا?!هاردرغم-لازالت!كسفىالىبالنظر،ورجاء..مبتدئانفسهيعتيران؟لايلزمهولاحرفهو

!عءلىبصلف!مر-الا-!ارهـء!خوضهامعرىةاعصبكانتلما(لالببنيفرقلم،بالعلمالمطلقوايمانهوموضوعيتهالعلميةثفافته

اهـلاقفيالرغبةهـعواباقا،ف!!!جرةوهكذا.وشذ!بركاهاقومتاةعليهردود!ااحدسياقفيقالتحينمانازكفعلتكماوالسياسة

.!لمم!كذا-"ان"!حروتاشعما!اشةا!ظر"وا!3ا!قودمأثورواجبمنعقيدتيديفهووالسياسيةالاقتصاديةالمناهحتخطيطواما)،

..جميعاعناوبالنيابةجميعابلساننأولكنرأيهاعنولابلسانهـالانازكالادبيةعقليتهيغيربانالاديبيطالبرجاءولكئ"الادباءلاالمختصين

جنورعنورقبينفيةاعوام!زوا!حوثارلداتكانبيزر!عانها..السياسةميدانيدخلانقبل-الظروفتتطلبكما-يطورهاباناو

وا!ص.باك!طل،قوميئانمازكابتعادالىولاالسياسةارشنقراطيةالىلا!دكلوفهووباختصار

:تقولعندماجديدمنصوفسههاوتكررالمطهربذلكظهورهامنناركعلىاشفاقايحويكلامهكانوانماعنها

لمجامطمئنبقلبصيعكلواللهعاىيوكلالذيالمومنوأما".كلادابعظيمةمجلةصمدووفيالمتوقعغير

يصل"مناولهويكونا!زيم!!ز!نايمانهاء!هالفرلان..مكرلاحبسياقيهوالقوميةسياقان):؟لكاتبةتقول

يحاولبمناشبهانلأ...ودعوةصعوبةاشدمنافثشهاتبدووهناان":وتستطرد"..سياسيفالبفيالعاظفةهذهلينظمبعدهيماياتي

نابحجةلايصدقذادبينماالقمروصلالصاروخبأنمتزمتايقنعانبث!وجنجمدماانباللهتسألنافلاالعربيالوطنفيكنزناهيالعاطفة

الله.كتابفييردلمذلكالاممتبنيالتيالسوات؟ن"مقررةئم.."البراهينوبرودةالشك

العربيةالقومية"السابقمقالهاالىمشيرة،ردهافينازكوتقول"..عاط!فيةدعواتدائماهي

:"وادختاةبمايؤمنمنوكلباللهرجاءتسألالكاتبةان..المكلامهذامعنى

بامحتبارهالاالانسانيالعاطفيباء،نجارهاالعروبةفيابحتانا"..البراهينوبرودةالشكبثلوجالمقوميةالعاطفةيجمدالا،رجاءبهيؤمن

"...والسياسيالاقتصادبممااذاديارنامننخرجبانفيهنؤمنكناالذيالوقتلانممكنغيروهذا

ماداموبالمثل..اليهلانحناجانناهوواحدلسببلكذنرفضيولكنناالجوللايقبلشيءكلبانالمومنينمنولاننا..اندثرقدباللهماس!لنا

المقالاتهذهومنل..حولهللتباحثدامحيفلاموجودامحسوسكللنوقوميتنا..الجدلالىبحاجكأوقوميضنا..اساسهمنمرفوض

لتنسفالوقتهذافيتأتيالاعليهاوكان..زمانمن"تنفع"كانتقمةعلىالانموجودةالثلوجان..والبراهينالشكوكررودةتثلجها

-ةلوحسالمداجلمنيتباحثونالمذ!نومفكريناعمالقتناجهودقلمبجرة(لموةلموعي!ةالعلميةبال!فسيراتللشكوكومصارعشنا.0تغطيهاوتكادقوميتنا

ومحتواها.العربيةالقومية.الثلوجتلكذوباناجلمنضرورياباتللقومية

قولها:على(يضاي!نطبقالكلاموهذاتقر!رقوذا،عاطفيةدائى(هيالاممتبنيالتيالدكلواتبانقولىهااما

التيالتاليةوالابحاثالبحثهذامناليهارميمااقصى؟ن"على!كذاتضعهانلاماديةبامثلةتعززهانشاعرتنانر-هـمنكنل

الىالصرمنصوتياوصلان"!!"العربيةالقوميةحولسأنشرها؟لالنافليسستعوزها(لامثلةبانعلمناومع،"لاتسألنابالله"طريرفة

ابعثان(سطغتفاذا،الوطنارجاءفيالبسيطالعربيالانسانقلبشعبهفيالعاطفةاستغلعندماالمانجباهتلرهوبسيطبمثلندحضهان

وبنفسه؟لعروبةحارايمان"!"لحظةأمنحهاووثقةحماسةخلجةفيهلمحاربةالمانياكليجنداناستطاعانبعد؟!الدمادالىكلهاالمانياوقاد

حسبي"ذلك!(نعل!هتلريناقشمن-وجدولربما-وجدولو...الانسعانيةالمشاعر

قدالعربمنالعاديينملايينانالانالىضمنتهلنسالهاوهنا.مصرعهللاقى(لعثصريةدعوتهحولالحينذلكفي
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طيبانت،سكيدكأنت..الحياةوواجه..انهضالعرببمايها)ءامنحه"و"وثقةحماسةخلجةفيهابعث)وعبارتها..كلامهاقراوا

ووعودهاكنوئرهالتعطيكهـالإدراءلكتفتحاةوال!وهوهوب،وأصيلفيه.وؤعتالذيالصارخبالتناقضاءشافاتشكلالا"حارايم(نلمحظة

مابناهعلىي!نفوقجديداعالمالمتبنيفامض،وتعملتنشطانلمجردممغروسغيرانهاي..وثقة..بعثالىبحاجةالايمانانتعنيانها(ذ

المخ"..السابقون:قائلةالكاتبةوتستطرد.والتغيرلىلمفتورخاضعوانه،جيدا

..عرببممليون.9؟شمشاكلسمتنتهيالدنبثونجبةالثقافةوبهذهالعربيالمثقفالىالمقالاتهذهفيأتجهلاانئيرجاءالاستاذوليثق"

مشاكلهسيئسىوالمظلوم..الخطبةهذهيسممععندماسيشبعفالجائع"وسارترشوبرناردقرااللي

العربيةالقوميةان":الظالموجهفي"شيصرحو*قتصاديةالعائلية:تقولثم.؟.هولاءغير"الاداب"يقرامنترى

به!لممانحاخرلعمريوهذا"منكبري!ةلمجرد"المثقف!ن"هؤلاءمقوالنفوربالضوف؟شعراصبحتولعني"

اللأهارمحهرهصالحالبحرين"الايمانودفءالعربيةالبساطةحرارةمنهمالكثيرددىافتقدانني

..؟.يازازدلماذا

!5واور!د."الا!الىع!ون!!قصةجاهزينمؤمنينعنالبحثاما...بالاقناع؟لايقملمنفسهالالطللأم
..!طلبونالمثقفونوهؤلاء..متأخرفالوقتكر!م!*هـاه!"لا8

بدورعلييقلمالعادييئالىناذكتتجهاناسننغربوانا،والحجةالصبر..شيئينمنك

وعظمته،شعرهاثراءفياليهـبمتتجه..ولمالسياسةفيافلستعندما

الذيوالتعميمالخامالحادثةمنمعالمهاتستمدشخصيةفنياثرلكل.ك!ادتهاالكاتبةتقررثم

كجزع-القصصيوالعمل.الحادثةهذهبجزئياتلتمتلىءقوالبهيمدالعروبةيحب"والذي"الارمان؟لكثير،الثقافةالقليلدالفران"

مختلفة،بئشكالىالانسانيينوالعاطفةالفهـرءئالتعبيرحيتمن-كلمنس!ببنيالذيالفردهوالشيوخواإمانالاطفالبراءةفيهعفويباندفاع

ؤحرمالتجلىرقدلمر،المحضالفكريالبناءفيلايتجلى،القصةبينهامن..الضميرالحيالفطن؟لمخلصالزعيمإوجههحينالعربيةالدولةصرح

ن(ذلك.الناجحةالقصةكتابةعليهاتعتمد؟تيالفنيالبناءزواياباللهالكبيرالايمانذيالساذجالعربيمايهايابساطتك(للهذليبارك

صح-؟ن"نظروجهة"هيمابقدرموضوعاليست-قصةاية-المقصة"والعروبة

التصرف!يمكئفكريةانطلاقةللموضوعلان.التسميةصحتاوالمتعبيرالارتباطهووما؟العربيةبالقوميةاللهمادخلالكا-لبةنسالهتا

اما.خبزاتصبحانقبل(لعجينمنكالقطعة..كشكلصياغتهافي؟الفكرتينبين

بعناصرممتزجةانهاالافكريةمادةعاىاشتمالهارغمفهـيالنظروجهةفلقالرزيةهذءعنمليونااهـ.9عقليةتتحوللماذاانهوئقول

القصةمتكون،غيرهامنمميزةذاتءنمعبرةوعاطفيةنف!منيةاخرى...الطوفانسوىوكون

ريمونؤد..واحدالوناالموضوعو-كون..الكوكأيلبقدحأشبهواعطانامخلصبزعبملبا"يحول"لماللهانجدلالنفرضثم

.الوانمنالكوكتيلقدحعليهاشتملماعدادفيمعارضسةالىالعمي؟ءالعاطفةستتحولهلعئدئذ...كهتلرديكتاتورا

القمصيةبةالكامناقشةاجلمنضرورية؟أنت،القليلة؟لاسطرهذهاستعمروا..*خرينحطموا..العالمافتحو("لناقالاذاايمجاببية

ا!نشورةللقصصنقدهافيالاطفاللمجيونقصةلمناقشنهاعزامسميرةاخرىوج!ةومر؟دروءـ،نازكتوج!لمحتىننتظرهلام؟"..الدنيا

علىنيلتحيةاشبهنقديةمقدمةفهي.الادابمنالسادسدالعدفي؟ماذاام؟نظريئهابخطأق!تنعت1اذاهذا

النقدية.المقرماتفي..النهنحبباتتصحكانتانادمد.."القو!بةامامضعصفالعلأيمان":كعادتهامقررةاخرتهولمكانوؤمبما

هسى..هامةبتنيجةمنهخرجتالقصصيةالكاتبةانقدقراءةب!دفيلانصتغل4فلم،جدلا"لحكمةا"هذهبصوابمعهاسلمناواذا

ثم،البحثمخططلهوضعتثم..القهصةموضوءلخصتالناقدةان؟المنالسهلمادامالقوميةصالح

كتبتهالقصة"لخيصامضططهاان3ملولكن،الاساسذلكعلىناقشتنيطبيعصةيغببرانالعلميحاولهل":اخرمكانفينازكوتستطرد

الذيالقصةمحورلان؟هيتكتبلاانفتهيكانتلقصةام..انالقد..خانهاال!نعبيرانويبدو..خلطوهذا"يدرسهاحينالشم!س

تسلطعئدماالصمافيةالبريئةالاطفالعيونانفييرتلخص،حولهتدورعقبحدةكلؤعلولدتازليةحقيقةهـلسممسانتدركانعليهاعمي

ائاقدةولكن.فه4الرجلاجنحةتغلانتستطيع"انسان"نفسعلىوءـئي.ممكتشةةحقبقةالاهيما-قوميةأي-القوميةبينما..وكيار

فييث!مكجعلتهبان..للطفلأهـوراهذاغيرأعطيتاننيافترضتت-صدققطواصراوغروباو(حداشروقالهـ!انالاكالشمسحتما

الذيجعاثكاالتعبيرعنهذاوفقفي3لم..ثالبطلةكلقوميلأشخصيةإنغا.لا.انسانيةانصهارهافيبوتقةوع!ئد..ميلادووـا

فييردلمالقصةلموضوعشكلوهذا،امرهافتضاحبعديهربادطل.يلانساثيةالىومألها

علسى4ب؟خذت!اكتابتهاقبلنيخطرولو..اطلاقاذاتهاالقصةبنفمهايمانه"*نسلمنتسلبانيمك!طثقافةايةلاادرياخيرا

كانتااللتينالطفلعينيبينمشتركةالقصةفيالأصالةلان.الاطلاوثقاؤ4لالوجدوبال!فبقة.."شعورهوصد!تهبراوتفقدهوبامته

لابالحدس،حولهمايجرىكانالاطلافىمماعاىش!ينا.نفهمااندونتنظرانحببنها!يرفضناهاولقدايهومواخبارفرانكلينثقافةالا*نسانتمسخ

الصافية،،البطلنفسيةوبين-توإهـالناقدةكمالدليل1يامساكولاازمهفي"افوتحماءفياثطتيةنجأبمطالبمناولافضاشوكان

قامثم"ما"شيثااكتشفتاقدالطفلهيناكانتفلووالا.النقية.0."المصريةف!ةالثق

ذ!بثدوءريمه..البطل.بهربانيرعقلفهل،ذلكبعدلينامالطفلمنهاالنوعهذالناكختارعنهاوت!تحدثالثقادةنازكتعرفانوبعد

فهو"تفقدهبحجةنومهمن"لتظكد"أمهعادتثم..النومالى:الصالعالسل!بروحقائلا!ينايصرخالذي
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زعمها!حرعلى"دأئمأائغطاءمحنه"ينون

!المىا!انا!ر!رالىبكل"عار!))الطفلبأنابيناناريداننينغترضالنافدةان

بهسدهجاءتاينمنادريولا.صراحةذلكاقولاندونشيء

السبولبصبقلمانسانالقصةفيالبطللان،اصلاوجودل!اليسالتيالالمحتراضات

يتحملانيشطعلملانه..فائنلاسابقةحبتجربةمنخرج..حساس

ليست)االناقدمهمةان.قولكم"الشعردن)1كتابكمخاتمةهم!وردمننحيبةفيالمتزوجاتالنسوةبعضتضفتهاالتيالر!؟عادوارتمثيل

ناوعسىوالاستنكارالاعجابصرخات!بولاائرفتالاشحساتهي!نفقد.الزوجيةمنزلىفيمعهنعشاقهنوجودلتبريرازواجهن

المافيالعددفيالمنشورةللقصالىثنقدكموفي"النقادذلكيدركحيا!هايتحولبهـعةالش!يقةامهمجانبالىللاطفالالبطلر؟يةمجرد

اخيو.ح!لكمسرعنللتسا؟لالمجاليتتيحمماالمبدأوهذاك!مايتناقض،هـمةاحتالىنظرتهعشيقتهالىينظرمخلصاخالى..عشيقمن

امنلةةامحطاءويمكن،نقدكممنتطفحوالسشريةالاستنقارعباراتان(لاط!الوبراءة.واولادهازوجااولادذاتامرأةتشون(نلا!صلانه

عولهفي(للهكاى-اءنوازعبعضعلىوتئت!صرالنهايةفيتفسه"نجرحكانتالتيوحثهاهي

شبابه!علىاسفا-2.في!هاالاثم

العتمائيل""هذهحولالطوافوانتهى-2اىطناور4.شاقيادملةاموأةمعجد،يىةتجربةيدخلالبطلهووها

باللهوالعياذ-؟فيماوقعفاذا.الحبهذاوب،دلهـا4تبالتيالزوجةمنمحووم

منهم!اكثرولاالشعراءاللهوحفط-5فيتهاماذهبواذا..الولدذاتالجميلةالارملةهذهصداقة

فسينشكيجعلناوبرمحادضيقعنوغير!،العباراتهذهتنم*فربرامامجلسفقد..البنفسحغابةفيهتقتحمحقيقيغراميوم

اطلقتها.التيالاحكامبصوابالثقةونفقدللقصائدنقدك!وضوعيةالمتقيل،فيويفكروالحاضروالقريبالبعيدالماضييشرجعوبدأالطفل

بنقدحرسةكانتاما،سيئةنماذجكانتالقصاونجميعانولنفرضا!ا!اصمار،لموعدهبهاحلقاتيالحبواجنحةفريدعيناعرتهولما

اسوأالقصائدجميعكانتهل؟السخرربئلاوالمقارنةاتحليلسفذيبرءمعننجبالانساناصالهوتفتحت،فيهغكرولالاغر)زةشفافا

قصيدةاعني"الشعرفن"كتابمن(22صفحةفيقدمتمالمذيالمثلمن.لابنهافريدةتاركاوهرببهـموعهفيواها..مسكرةرائحة

تفكيكبعدالصورفيوفي!تكلفمنماؤليهاببنتموالتي"الأسوطن"اتناسبهذافهـوعليهال!كيديجدرشيءمنالقصةفيكانواذ؟

يكورولماذاأالقصإةت!فيالصميمالتناقضلصورومقارناتلاجزائهاحولهايجريعمالاتدريالتيالصافيةالبريئةالطفل.ظراتنموبين

؟"التذعرفن))كتابلمحيحطهامنبكثيراقلالادابمجلة؟لتماثيلؤيحظانجرد-تهالىوارادفالضطلنفسفيفشيهاشيئاتأثيرهاوازدياد،شيئا

:واخيراالانس!انمعدنعنوكشفت،والعاطفيةوالغرإبزيةالمادير4قواهكلمن

له(لاخ!في4التوجببانتؤمنونكنتماذاعماانساءل؟ننيهل"تاريخ"!نباكشف،لذلكالكافيالتبريرتمانبعد،فيهالاصيل

منالنقادبعطفيحظىحتىلشاعرنابرثالا؟افهـالادبريفيمجالالاءفالسونتفعلهكأنتوماالاولاداذواتالمتزوجاتالنساءمعالبطل

نغهمهل؟"العطاءجيل"لجمعيةانتسابه.نثبتبطاقةعلىالحصولارنا!رةاراتتهكماالموضوحمعالجةاناعتقدولا.النهايةفيفعلتهوما

الكافرونيرجم"الغطاءدين"اسمهجديدلدينتباشيرثمةانذ!منار!كأ!ز!ىمعالجتها.لان..اقترضةالذيالنجاجالىتؤديانيرمكن

مختلف؟نحوعلىيف"مونهالذيناوبه،الاطفالعيونبراءةوتشوء..الانسانانسانيةبل..البطلانسانية

لة!صغيرةاشفساراتورهوعةوانما"مناقنتة"هذهليسترجلفيي!حدىطفلبينوشصان،تنظرعندماالعيونهذهوبراءة

حسب(لاخرينكراماتمنالسحريةاوبالسبابتررعرث!انهالهاويتخدالرجللفسفيالصافيةالن!اتهذهفتوثر،قصدايدون

ابواباهـحو!ة(لاداب!اتعاىالاقلامب!ضاختطتهالذيالغريبالم:هاجوي!ف،ا!فراباواسش!امنظراتينظرطفلوبين،اخرموقفا

.الشأمتثيرفكاهةفصولالىبكاملها!!اخرموقفلاتر(ذوإضطرهممارجلاعماىمافي

الىفتقداكوىبارفمقطواكأمياجوبةاتوقعولالاافترضوالادجل.هوممااكر"انسان)"الاطفالبح!ون"قص!فيالبطلان

به.احسستحقيقيااسفاالادبيصركماوبالحدسيستنسعرولد"هومم(اكثرحقببقي"طفل"فريدوان

السبولفميسميردمشق

محسهعسىحمسىعسى!ى-صسهعسىعسىصىعصىعسىصىصسى---أ!سهصهالحبهذانبتانبعدتحبارورأةفهييدةفراما."الدليلبامسار
منهاأجملت،الثلاثينوالامحوامه0؟لضائعوالشباب(لحرمانرابيةفوق

قرإرتاارياح4بهـفقية"امالم"،الصافيةالبطلونغسالبريئانطفلهاعيذا

ا!مما!ىا.مما!مالا01العذراء!ظبتهامنالبنفسج نالهايمكن؟لاطغالع!ونانياناقدتيالعزاؤةتجدينوهكدا...

ص.-!شيئا.امرهمن..تدرياندون"انسان"علىسلطتاذاالكثيرتغعل

وزوردهالحديثئمككلعرلمفلمأبحاثألحننسجلثم.الابطاليتعلبهاوا!ختباراتدلتجاربمدرسةفهي

.إ!فحسبقصصهم

الادابدارادقورعليمد!

وبين..الورقعلىإتهامخططتوضعقصصبينالفر!عووهذ(

!ل(لحياةواقعمنتنتزعقصص
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أ!زيىالؤطررفىاءل!ماءفيافممقماعل!

ل!كأ!ه-ااير!رير!ص6!رعيمو-بئس!!ت

أ-لجنوبي-الاقليم

....الشبانالشعراءقضية؟بيروتام.القع!اهرة

محمدالدينمحييالخاص"الآداب)لزاسل

*

"الاداب"تحر،ررئيسعلىبيروتفي"الحرية"مجلةطرحت

بالنسبةأو،للقائلبالئسبةسواء،ممعبةعمليةالصراحةان؟ه"!روتامالقاهرة:العربيالادبعاصمةايهـما":اتاليالس!؟ال

اشعما،التحويلطرق-جميعبين،!طأببست،ولكن.للمتلقى.:الجوابهناونورد

.؟والمستمعالمتكلمبينالقطيعةالىالامرادىلموحتى؟فاعلية

الذيالانسانهوشأعروالى،متجمدةومو!ةاجتهادعندناالشعرنعتبراناحبولا،فائدةكبير؟لسؤالهذ(ظرحفيارىلا

وحسب...ملوشةحشيةمورفياد!لةارولمماتررغمانإ-!ع.وعاصمةعاصمةبيناوومدينةمدينةبينتنافسموضوعالادبيالنشاط

وببن،النقادكمهاررغكماالوعيووببةبجبنؤ،!اانفحالا!اكاناذالقاهرةبينلاجداوثيقتاونحصيلةهوانماالنشاطهذاانؤالحق

عمليةألناقدعندفالوعي.الشم!راءيفهمهاكماالوعيهذانتيجةوعمانوبغدادوبيروتالقاهرة:العربيةالعواصمبينبلوحسبويروت

وتاريخيافلسفيامحصولايتضمن،فكريااختياراتعقب،ضخمةتثقيفيةاليومالادبينشاطناان.وبنغازيوالخرطوموالكويتومراكشوتونس

-بالضوورةطبيعيةالعمببةوهذه.هائلاواقصادياوخرافياونفسياومراور2-رارالاومرائرالاننناجمراكزبينفعالةمشاركةذنجبجةهو

ررموزءاكمعراسرارالىالكوىمفتح؟نهالمفهوماذ-للناقدبالئسبةالا!اجداناعتقد(نني؟ال!اصمةنطخبرهاالمراكرهذءفاي.الاشهلاك

ادراكا،الاكتثرالانسان،كونانمنتمنعالناقدثقافةوفور...ا!مر!ةاخهوررةعاصمتيعنينتجمظاهرهاقوىفييزاللاالادبي

...الشصاسحواراجتبارعنالعاجزالانساى،وبالنتيجةاليبنانيةالعاصمةعن)ضتيالادبيالامدادوان،ودمشقالقاهرةالمتحدة

اممطالما،لهمبالنسبةضروبى)ةفيرالثقأفةانيحسبونالشعراء،العراقيةالحمهوريةفينطا!اوسععلىيتمالادبيالاستهلاكوان

اذنالتفاعلان.اررموزهذهءنيكشفونال!نقادوطالما،رمزايك!بونالعربيانوالمجلمةالهتاباليومبهايحاط(لتيالمثد!!ةالقيودمنبرالرمحم

؟هاذنالثقافةفائمدةفما،النقدوقضايا،الشعرقضايابينموجودحيثمن،للاصهـارالرئيسيز3؟لمراليومهيبيروتكانتواذا.ه!ئاك

الشعربينالكصفيالفارقهوما:جوابالتطرجه!ناتتخلالنوعيةيبحانمنتخرجالعوبالقراءيقرأهاالمقنيوالمجلاتالكتبمعظمان

الخضراء،وسلمى،الصبوربدوصلاح،السه،بشاكربدرإكتبهالذيلفينا(ؤمنكثبراان.لبنان!بةباقلامكلهالئتاجهذاانيمنيلافهـذا

يوسف،عواديكتبهالذكبما(لشعكأوبين،حاويوخليل،الملائكةونازكوالتمزوج؟لاخراجتتعلقلاسباببيروتفيكتبهمطبعيفضاونالعرب

وحجازي،رصاوجاليلة،المسروتاجفار!الدينومحيي،البابوثطبيروتفيمصانةالفكزيةالحريةانولسبب،الاقتصادقيوالنواحي

!؟الرحمنعبدوجيليفيتتئمقرك*دبيةالمجلانكبر؟تأنثم.احرىعواصمفيمنهـااكمر

فالاصسوات:الثانيالنوعصفؤلأى،ستح!السريعةالاولىالنظرةا!هنانذكرانبدولا.لبتانيامعظمهاليسكعيرةاقلامتحريرها

الحكمفسدكما.احثمهائهفيوتطعنهالحكمتفسد،والالوانوالنغميةات!جااوذر/!نقدوبغدادودمشقالقا!وةفيالجديدالادبيالجيل

..قبلمنلنزاربالنسبةالاباطفمنهذاوعلى.لبنانفيالادركبالجيلمنواصالةوابداعا

لان،الاد/يالمظهرفياخرعربيبلدعلىعربيابلدانغلب(نوالسطحية

القديم،العربيالشعرانقلم!روف:؟لتاريغفيهايدخل/والمشكلة،-!مور.ادهرررةالبلادجميعتعاونؤءنججةذكرناكماهوالادبياننشاط

التجربةرمورعلىاعتمادهمن(كثرالصوريرةالرمورعلىيعتمدكا!والكو)جتواهـودانالعرافى،*نلملوبيروتفيالئشرحالةمثلا

خارجيبمظ!راريهمرمورا،خارجيامظهرارمورفالشاعر.والإلراك(لمطبوعال!ننابصالةلنتصور!المنشوراتمعطمتستهـلمك؟لشماليوالاقليم

يسبحالذيوالجضدول،اليدظاهرفيبالوشمالشبيهـةالاطلال3،آحرالادبياجيلاحالةايضاولئتصور!لبنانفيالايقرألملولبنانفي

..إ!السماءفيالقمريسبحكماالادبيةالمإتبعضقكنلملوودمشقالقاهرةفي2الطاالجديد

يتدرجحسياانتقالا،مثسابهالىصورةاحالةتصبحالقضيةاناي!الادبعالمفياقدامهيثبتانلهوتتيحا؟تاجهتحتضنلبنانفي

هواو،كلمةفمطموسالداخلأما..لمشلهشكلمنالخمالاولالعن071.الا.01.0110..لا.
.....مبيروت:دبيهلعاصمهيهماهي!عرلىنكطعايهم!االه

العملصلبفيقاليلةبثرانطشكلمياإاص-ا/ظهـر؟ذ-عمهمتجاور..بنروتبينفائماالمثمرالتعاونهدايبقى؟ندائمايهمناانما،القاهرة

الفن
..-.الن!ضةفيواسهأمهوازدهـ،ره؟لادبتدءببماجلمنوسواهاوالقاهرة

الشاعرعادفما.الاولالنوعصففيتحك!(لمتعمقةالتانجبةالهئظرة"..الجديدةالعربية
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1!ض.يىالؤءلىفىفىصمت!!9الم!ر!
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فحسب،غناءاوعاطفةمن!،والمكون،المكتملالحقيقبمالانسانالىمعيشنركاذ،قديماكانكمااصواتمنغم-الحديثةالعصورفي-

وسواد..بياضوميوعةصلابة.وروحيةماديةمنالكونفيمامنكلبل.وزيفحقيقيةمنالعالمالى؟لفردلشدمابكل-فكريا-الاخرالمثقف

وهذه،المستحهلىفيويعور،المستحيلمنينبعالحقيقيالفردانمنمباثربتأئبرهي،(لحررثة(لشعريةنهضتناباننؤمنكتااذا

الغربي.الشعرموضوعهيالانسانفيالكهولةتخماظبالثيالدراماتوعليهفنتعلمانبنافأحرىمطلقاذلكفيشكولا-الغرب

الشبقبتسجيلاو،الظاهرالغرامبر؟يةفيكنفونشعرا؟نااما.للموهبةالموعياضافةالىالغربيونالشعراء

...لغرانزهما*دبفيماخير.رمثلونغيرهم،وعتةراتماكليش.سبندراليوتباوند.ازرا

)الحرية(جريدةفيتشر،حجاريالرحمنعبدلاحمدحديثفياولاليوتلقدر،مقالااحدتايؤرأانوربمفي،واحاطةع!قمنالفكر.

الاج!بية،باللغاتجهلههيالاسالسيةمشكلتهبانصرح،البيروتيةتختنىخلفالتيالضخمةا!فكريةالثقافةعلىريحي،سب!دراوباوند

وهذء-اعلمفيماللانيدارهولم-النقصهدايدارىبأنووءر..كناباتهم

الهامة،(لفعليةالخطوةتتبطهاانيجب،الصريحةالاعلانجبةالخطوةبل،البثرلعواط!يس،"رمومهرااصبحالعصريالش!ران

نا.ايضاالاخرينللشعراءبالنسبةبل،وحسبلهبالنسبةلا،وكألكالآلمح!العصربلادةازاءجوابايطرحفاليوت..عمومالقضاياهم

واك!ر.ارضنافيلاصسولهوجودلا،بهيكتبونالذيالجديدالشعر..العصرلازمةبالنسبةجواباوباوندمورومارياناودنمنكل!طرح

،جدافقيرازالماالحديثالعربيالشعرانيعلنتفا؟لاالنقاديوثرممااسف!ميوثرانوالصفصافالفسقزالفماشعرا؟نااجما

ادداكمحناقضعراءقصورهو-ا!ساسفي-القصورلان،ومريضااناخناروا.الراحةاختاروا.المجهاطةاختاروا!نهمذلك،الالسان

القصائدمنالسرقةالىبعضهميتحولولذلمك،السعرهذاحقيقةالبابلقنحقيعكلايؤرأظاذا.الداخلو/طمسوا،الخارجايغنوا

اعبحاذاوخىإ.احدايعيبولائابترأسمالفهذا،المكتملةا!ىا!نفتاحليهذااصطرمنا،ئالرحمبدجيلياوالسرتاجاو

الجديدالشعريظل،فسوفللشعرومدرسين،دائمينخطباءالنقاد..غفاءاو،ططفةاو،مظهرهوح!بثمن،(نا!نم!على

هؤلاءكلمجهودبانموقناننيبل..والمنظوريةالسطحيةفيغارقاالوصولعنصعهمالشعراءهؤ!ءفيه،جياالذيالعصبيفا!*رف

قليلة،قصمائدبعضئباستثناءواحدةكفةفيجمعاذاحتى-الشعراء

لن--الرحمنعبدلجيلي(نائيةحبيبةالىرسائلاربع)مثل

فيرحلة)او،للسىاب(المطرانشودة)توازيقصيدةلنايحرج

وتضامنهالعملب!اءتمالنشعرهناجو!لانناالصسوحهرمعلليليقمئهبصبلالاعبد،الر!معصصعص!نءك!لآ

فيالانغماسيعنيالثانيالقسملشعراءبالنسبةالانسانيالتضامن

التوحداما.و،بمرهونويحبونيحيونمشاهداتهمفي.الاحرينرؤية

نا.إ.اللاتضمامن-الخاطبمءلمفهومهمبالنسبةيعنيلانه،ضده

اولاالاغتناءيعنيممااكر،الاخربندونالابواباغلاىيمنيلابهملنوحدالشيوبمبةصفحالتمنجديرهـةصفحة.

وقصالخبتىنظلوزإبعنساحاأصملمنلثالاكم!فةالتولا،حرأبنغتناءالممثلةالذفيتوتاثيخمىفلسفةلرقفيوالائ!ذهار!ة

..والاخروالاخرالاخرعلى

الحقيقةفيدراميايكنلماذا،شعرايكونانيستحيلوالشعر"متامرقوميمدكراتمن))صاحبيكتبها

يو(جهفردلصوتتسجيللانه،والعذاببالالمممتل!ا.والاصولاهـاضا!كاتب

)ءلمبىبنا(او(النهرفرس)مثلقصيدةانواللامعقولوالجبرالطبيعة

توصل،جداالمستوىعاليةثقاقةتبطن،!ليوتالصغيرةالقصائدمن

الفرنسيةاثنائهافيتعام،والتعبادجهدمنسنواتبعدالشامحراليهاسليمم!صط!فىشحرالدكنور

للاساطرالشهيالععببرذلكمنوداى،والايطاليةواللاتينيةوالهندية

)اسحق(منرموزا،واحدةقصيدةفيواستصمل..والخراقتالشعبيةوالنمترللطباعةالطليعةدأرمنأطلبها

(الانياد)و(وكليوباتراانتوني)و(الالهيةالكوميديا)و(بودل!)و

اوفيد()و(النحلبرلمان)و(العاصفة)و(المفقودالفردوس)و3181.بعي-بروت

ووعى،فهم،لهبالنسبةالشعرانتعنىالتي،الاخرىالرموزوعشرات

..الجحيماوعبقرمنالجنلارواحاشنعضاراوليسى
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-بى.ص9مالؤفئا!اعل!المكماءفي

اهميةواكلهاالمرموزصوراوهىبالطبعوذلك،المعروضةالصورةوهيجلانتسسيرفنقرألماذا:يتساءلونالعربانئمعر(ءبعض

المصودهدافيتقعجميعافارسالدينمحييواشعار،تأثيراواضعفهاوهـ،؟.والصخياوسواونجبل4وهولموووسهولوستويفمسكيوتورجنيف

..الشاعروعيفيواضمحلالهاالثقافةتصورمنالناشىء؟(للاشعريةالاعمالفذهقراءهمن-كشعراء-علينايعودالذي

بعدتتفتحالعقيقيةشاعريتهر،لىأتالذي(الرحمنعثدجيلي)ومن،لمسفةوالفالفكرعقيختلفشىءالشعران:اذنالقضيةهيهذء

ذاءنقدم،مثلهواعدشاعرمنبظرالمنارر!مكلوتاخذ،الاولد!وانه!..القصديرمعدنءنالاسفوديلزهريختلفكما

"لمحنيةعالطص(("اقدلشغعلةمنقفيمصيدالمقطعكاىواذا؟الانسحا!فضيةي!ادملمادا،الشعريضدمشيءأي:ولكن

..القضي!ةلهذهخادمة،والخرافةوالدينوالفلسفةوالتاريحالفكر
؟لصلأورمحمومة

يدورمعنعفي...كاهـخورترن؟..ايضاالشعريحدمهاانبأسفأي،نفسها

...لرفجود...للقصورالاضواءوتبعثكنارقىيشعلمواانربنيالاقكننناءلان،المجوابمنيهررونسعراءناان

بالنسبةالقافيةفيماثلالتهذاإبىفضالشعربموسيقىوعياقلالادعاءيسعتطيعونلالاؤهم،منطقيةفيالمعارضةولان،الصحيح؟لشعر

،عققالحدثهوبالاوزانالاوروبير،لشعرالجهلولكئ،الجديدللسعر..يصم؟ونفهماذن:الاؤسانقضيةضدشعرايكتبونبانهم

؟لرعيقالتعبيريعبرلا،هناالمحالالرمزحتى.وأسوأهذهمثلذجنمعامريتكل0591عاميكتبونهمانفس:تمامامعروفةبالطبعوالضتيجة

الصخودهيفما،المصمةالقهقهةعنفابرازفي،ارشاعرترضءطنخرجبماذا:ذلكعلىكمثال(والاظافرالطبن)د.بوانخذوا..2113

منمالكاايهالمرموزيكونانالمفروض؟.يثورمصنعفيرنالضكب.ألفاظعنتريات.جميلةصور.؟جميعهالدوبرانفراءةمن

(الوضوجاي)والشفافية،مقداراالطلسميةومن،مقدارا1)ث!فافية..اخرشيءلامث..والسرقاتثرات(لظمنأكوام.جهل.خطابة

النصففيالعقليالمقداريكونانإجباي،شكررونعقإيلمجماءوالشعوالقديمالشعرببنعرهـالفر!لاجاهلاث"عرلان.؟لماذا

عقليا،مرفوض،محالرمز-بعطيهاقيمةإبئفأ،للغايةواضحاالشمفاف.شاهـبر!ريد

..؟بذاتهالق؟رىءل!ممةموجودانةحيئعلىلا

:(الربيعزهرةحارة6طفال)كا.وامالوزجمةاماوالرمور،الم!،ورإنجاطب.خارجمنهناالشعر

،السخفوالمبطلانفيتقعساذجةرموزالاحيانغالبوفي،محالةرموز

ترك!ببفيسواء،والسطحبةثة2الظلاحظوا:الديواداروطنماذجوهده

..المتضمن7المعئىفيوخى،داتهالشعريالمبنىفياوالمقاطع

محهـدودةولمدةحاليا(دوسيا-

مكارثيعيونفيقدىفالت

الميونكلتتحأشاهقدى

قديرم..قديممتاء-يزعمونكما-وانت

ايم!رىاأتصمة"لآاًعظ!مالهيوماتشهاك

مهوالزعفرانالمسكمعفجئت

التوابلوكلالئعاموريش

..السلاسلتئاممعصميكوفي

سبورنا.بلونعد:بالخارجصورالىالرموزاحالةمنبالكمخنوا:(الحانةراقصة)

تنوركلهيب

ماخوراعم،دفيحمراءوكشهقة

كالاعاصيرتلوىكانت...

للرجالملبوساتطنبورانغامعلىراقصةوتميل

..عصفوركجناج

(مساءذات)

اخرىفروعأ"لشى-ألبولمانشارع..عاصف..مساءذات

..بالغيوم..الافا!ملفع

..النجوممحاجرمنتفر..ادمعمثلىوالبرى

تماثل()جدءدةصورةتكوبن.بصيالرمز.باستمرار.باشمرار
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1!ض!أالؤطررم!فيفى!مااط!"م

العملفيذلكيروثراقرهـونكهوفكأنهاالنوافذتصورانيمعنكاناذعابدينحيفيمخبوءةحالىتنا

بالارتباطيرا3حساتعطيفانهاالغربيةالقصيدةفيالرموزاما..نفسهقلاعكأنهابيؤنهاتطاولت

الخرابالارضفي(تايريزياس)فمثلا،بكاملهاالشعريةالكتلةفيالجياعابنائهاعنالاضواءوسدت

:جد.لداعطاءايضايمنحولكنه،معاوالذكورةلملانوثةرمزانه:لاليوتوالحياهوالزهورللنور

ناضبحاضروبين،وصريحوخالدعظيمماضبينمجسدةمقارنةانها!حزينوشوقهاشجوهافيؤهغرورقت

..!التنقث!رحدالىوجا!ميتينضلوعكأنهـانوافذ

الىبهاالمرموز)الكالىحاملةاليهتتقدم(تايريزياس)حبيبةانإ!عجصزوبابها

نداءهاير!ىانه:ومزلمامهيناموقفامنهاهوويقف،(الخصوبة!نوان،برصةمنبأكثر؟لنجاح.معدلم،وجووواورمزهاالصورة

؟لعإانةوبين،القتاةتمثلهالذيالصريحالجنسبينحائرلانه،الاش!ان(موتىضلوعكأنهاالنوافذ)الخارجفيمنظوررمزالاليسالرمز

هـصبعبارةالرفضهداالىالقصيدةترمز..جسد.يمثلهاالشيانالواقى..(قلاعينهاطويلةاليبوت)(مهدمممجوز،الباب)

(وايزودرهتريست(ن)لان.ا-بضاالجديدالشعربئإءفيتنخرزالتماالقديمةالآفةهذه

كالالأ"ههئ!عولولولول3ئ!!لا...اتخمواالذينالشمبانالشعر؟ءبماذهانعالقازالمادلش!رالقديمالمفهوم

"..ساكنقضاءالبحران).وغرهموانتنبيو؟لاخطلوجريرالفرزدقمن

الذيالسكونوبين،اليحرعليهبداالذيالسكونبينالرمزمحيلاوبروز،الصورةباختفاءعملهيختفي،لداتهمقصودهناالصورةرمؤ

القادمةحبيبتهينتظر(تريستان)كانلقد.وعواطفهجسدءعببهللقصيدة.الحقيقي(لاساسالبناءتركيبفبىرشهمولا،جديدةصورة

يرقبرجلالحظةكليرسلوكان،يموتانقبللراها،بالسفينةكضلوعتبدوالتيالنوافذ)صورةاننلاحظ(جيلي)قصيدةتأملئااذا

..فافدةلاانهفي...البحر،للقصيدةالمكتملالبناءفيتسهمولا،ذلكبخلافشباتعطيلا(الموتى

دشعاث

اللبنأني،الكتابوداوالمدرسةمكتية

83927تلفون-2613ب.ص-وتبير

3أع99!حولأ!لألااء3؟ءاالعربيةالقراءةفي"لجديدسلسلة

التكميليةللصفوفاجزاءاربعةالاطفاللروضةجزءان

البكالوريا،لمنهحاالادبيالبح!فيال!جديد(الابتمدائيهالشهادة)الابتدائيالضعلملمرحدةاجزاءخمسة

البكادي!ا(لمنهجاشعرءخلالمنونفسيتفنهالرومبمابن:العربيلإدبفيالجديدسالسلةد

ولهولولهك!،!7ولأل7"م94ح!!!أم**،3(التكمياجمبةالشهادة)العانيالابدائيالتعليملمرحلةاجز(ءاربعة

والمعانيالابتد؟ئيالتعليملمرحلة(جزاءثمانية(المكالوريا)الثانويالتعليملمرحلةجزءان

والتكميدببة(الابتدائيةالشهادة):انجديدةالعربيةالقواعدسلسلة

+هولطهلأول،97اأ!9473طأء91!م19لا89؟+،مم!أ(الابتدائيةالشهادة)الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرحلةجزءان(التكمبليةاك!هادة)اوللى*بتداشالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الاقيدائية(الشهادة):الجديدةوالعلوم*ش!مياءثروسسلسلة

التكميلية(الشهادة)العانيالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاـءاربعة(الابتدائةالشهادة)الانجندائيا!تعليملمرحلكأاجزاءخمسة

يلآ9*9*أهعإس!9او+ع،؟أولهح!3م:الجغرافيافياـلجديد

يلانكب!زية:ا!قراءةلتعليمسلسلةأحدث(الابتدائيةالشهادة)7لي*بتدالتململمرحدةاجز؟ءادبعه

الروضةلمرحلةجزءان(التك!يايةالشهادة)العالي*بتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة"

الابتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة(البكالوريا)الاشدائىالتعليملمرحلةجزءان-

!لم7*ءلأأهم9أح9+5اأ؟أ.مح!8،،،3:الجديدالتاريخسلسه

لانكليزبةاللغةقواعدلتعلببمسلسلةاحدثوا!يرلى*ور!ائياررمببملمرووإجزاءثمانجبة

اجزإءملاقيفي(والتكميلية*نجندائيةالشهادة)

الابتع!ئيةاللروسلشهادةالعامأـلدليل:كجديدالح!س!سلسه

8!9"أ"أح9أه3أ؟9.(*بتدايةالشهادة)!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءسمبعة(

فرنسي،املاء،جغراقية،تاريخ،(شياء،انشاء،حسعاب:(بفه؟لميشهادة)التعليملمرحلة

..انكليزياملاءلم!3أ9لا59أ+ألاعط،19؟!14!ا!م3ه9،صخ!اـءأ
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9!زيىالؤءتفيفي!عمااا!قهتماعل!

التمالي-ألاظيمالرهيبةبجملتهقاذفا"ك!،قليلامتأملاالشاطىءعلىيقفالرجلوكان

سرتويأدرا؟نا"..ساكنفضاءالنحر"

صبحيالدينمحيي"الاداب"لمراسلتجربةدمزالى،احالةرمزمنيتحولانالرمزعلىكان،وهكذ(

لا*الاساطير)تموز(فيأسطورةاغنتكما،ذاتهاللقميدةاغناءالى)1(،ووعي

الذي.وهو،قيمتهاالاشياءعلىيخلعالذيهوالانسانكاناذاالثقاهةقصوران..(مطربلامدينة)السيابقصيدة،البابلية

هيالاخلاقفان،الافعالوترتبالموجوداتتصنيففيالحقيملكولذلك،للاخرينمكتملاعطاءهيمنحانعنالشاعرتعجزوالالراكؤالوعي

الموجوداتلبقيةبالنسبةوتصنيفهالانسانعلىالحكممنتمكنئاالتي..المزعجالالمويالفقرهذامنتعانيهزيلةاشعارهملبدو

التيالقيمةهيف!خلافى.ثانياالاحرين(لناسالىودالنسمةاولا...

..،ونجرهما،البابومتححجافييمنامثلةاضي!انميارغبكنت)

الاخلالى.ومسؤوليةمعنىالانسانيةهدهوتعطيالانسانانسانية..ءكد...

س.(وجيليبعارسداكتعيت،ا!حرعنيعنيالواحدانلاحظتولكنني

من!برمل،اخرينشأنمنوتحطاناساترفع-وحدءالفكروليد-يغالبارزيالجديدالشعرلهذابالنسبة،للغايةهامةالقضيةان

الفصلنقدهيتعريفالهابأبسطوالاخلاق.قوادااونمياألانسانء

ينظمون-كلهااعمارهم-وكالو(،اصولهلايعردونهواةايديفيالموت
مطلوبةالاخلاقكانتواذا.الحياةمحالفيلالاخرينصلتهحيث.....

بة.كلىفليسى،لهمبالنس!بهالجديدالشعرما01العديمالغرارعلى1شعر

جهةمنالمجتمعبقاءولدوامحهةمنفيمة!عطالهالعادى(لانسان...
..من..الاقلعلىابياتهافردأو،القديمهالمقصيدةاوصالتقطيعالا

وكمخلوق،موهوبوكالسان،طليعيكمواطن،الفنانفان،ثانية

ذلك.لان،للشعرالشعر*نظرةيصححواانيشنطيعون!والنقاد
فيرسالثهاداءعلىتساعدهخاصةلاخ!قيةيمتا.ر،لننطودقالليةاكثر

.زقميينفخونكانوالوكماسيبدونولانهم،اختصاصهمخاربم
اخلاقيةفييطلبمااهمان.عصرهوعنلفسهعنوالتعيبرالقيمتطوير..

...مثثوب

منسجمايكونان.واحدةاخلاقذايكونان،رسمالةذيكانسانالفنان......-

يهلكونالذينوالنداد،العسهـمالشعراءداخلمن!ضيهفهذه
مزيفةصسعةيمسيحيند؟كنتاحه!ن،يمطنماذريظهرفلانفسهمم

بة.-املبخيبةيصا/ونليالشكالشعرلهذاومعانرموزعنبحثاانفس!هم

.حياةولاروعفيهاليس.و!افهموذكائهـممقدرازالمفيبماز!ةيصابونالاقلعلىاو،مريرة

-سىصى-أ-.الخرافة)للالسأنالحضاريالثهافيالتراثمنيعتبمالشص

.أملاحظةمنيغننيممااكثر(.0التاريخالموسيقى.الاسطورة،الدين

آلكب!ةآلكاتبةاوالخوفالمريعالثوترهذآنجنجلىالاقلعلىهناكاذ،الحياةطواهر

..آلاساسيالشعرغذاءهوالذي،والالم

حميز!إما-الشبابعدا-شاعرمنوما،)2(موجودالعربيالثقافياكراث

..منهاوالاغتنا،للاستفادةالضخمةالفكريةالمكوناتيستحدمهذه

وحكاياتفااساطيرنامنالافادةالىنفسهبالغربأ!مروصللقدبل
قمصها)وا-قوىاحدث.

فيمندلاي(الى(لطريق.خانكوبلاي.الخؤاب)الارضالعالمعنومفهومنا

خاااليوتن0.1لثيءالىيؤديلاطريقمشصففي3عراة،نحنوتركنا

ءأارسطو)بأنهفيهوصفحداالصيتوذيوعهـلشهرةمنبالغالذي

!يرص؟مممأ!ويعب،القادمةوالاجيالجمبلهفيالعظيمبتأثيرهرفنعلاترى.فلماذا

..(الامهريهاللمه)السبع!يبلعاىبعديحعلم(ألحديد

؟..البالمستريحهادعاالباقيةايامه

االشعربكرامةبل-اكمبانالشعراءب*رامةلا-تتعلققصيةانها

001ذاتهالع!ربي
المكباتجميعمناطدهاامعحمدالدينمحيى؟دقاهرة

يز....101!!،أقصيدةالخدمة،رمزايصبحانرمزكلغلىاتذلكيعنىلا)1(
والنسرللطباعهالطليعهدروص

عنيعلنالذيلحواب1الىمنوماتهاتتجهاتالرموزعلىانانهيكلضب

رامزا-يقول؟لسابقةالرمزيةالاستحارةصاحبفابدت،عرالشل/قضية

1813-ص.بيروتاءلمرعوممددمخدرالمساءكهمريخص!ينتثر-عندمااخرىف!قصيجبرة

.101؟..العمليهاتطلموله

-عسمسمى----!سم!سىص!---أ01.خرى1قضيةهذه.أ.هوتراثأي)2(
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-!شسسض
ا!زيىالؤطررفيفيا!ماإفممقهثهماكل

مكانتسهادتفعتفكلما،الدولةفيالمكانةبعلوبعضابعضهـلميقيمون،الناسرىنفو!فيتأبمرذايظل:الواقععنابتعدمهماانالفضان

يصدقلمومنوالصالوناتالاوساطفيفيمتهارتفعت،الوظيفة2-لم!تؤ..والتاجرالسيهـاسيصلةمناوثقبهمصلتهانفيوخطره

الدولةموظفيكبارانيشاهدالادبيةالمؤتمراتالىوفودنافليتفحصفهـيبالناسالاديبصلةاما.لملنسيانمعرضةببمضبعضهمهؤلاء

..الاعلىالمجلسويملأونالادبيمثلونالذينهمالار-دعلىوالاطلالالساوكوقواعدالحياةومعنىبالقيمالروحصلة

المصانعةفيالشيوخهديعلىيسيرونالسبانانالمؤسفومنا!خلاقىنتلذلك.الخو..و..المجتمعواص!حالمجهـولومراوغة

جائزةعنمرةالثقافةوزارةاعلنتفقد.الظروفومسايرةوالمداحاة.عداهاماكلتفوقاهميةذاتللفنان

لموضسوعتقبدايهناكيكنولم،مسرحيةلاحسنسوريرةليرةالفالسعقالطرحفيو(لاخلاصهـؤالعن؟جواباو،سوالالفنان

والاستعماروالعروبةالوطنيةعنكانتكلهاالمرحياتلكنالمرحيةوا)خ،رجيالداخليالانسجامبمصى(لاخلاقالىوجتاجعنهلاجابة5او

هوانما،الحماسةولاالوعيعلىدلي!ليسوهذا..والجزائرعنهادمىلصت"ا!ح!د!صالفنانوجهةكانتو!ى.الفئانعئد

وطنية.بمزايدةاللجنةخدعوالىالجائزةالىللوصولالمصلمنعةدليلفيا!ص!لعفة-هيالثلاشةالعناصروهذه.والزهون"وصلواالزيف

مذهبنثمأفكلما،الثقافيةالظهرةوهيللزيفاخرىظاهرةثمة.الاسيةحياتنا

تناجالىيئظرومن،تقليدهالىالادباءبعض.سارعفنياوفلسفي،ادبا"شالاكثرالادبيةالششصيةيصبغالز!فان،الزيف-1

بمذاهبسريعةتأثر؟تكلنعبارةالتاجاكثريجدالاخيرةالعشرةالاعواموافراده،الان(لىسنواتغ!رمنذنجالدمايخير)قولالقد.برمفالطقم

ينصبانما،والاطلاعاكلرعلىليسهناوالاعتراض.أجانبوادباء

منويمنعهااصلهايزبفمنوانجذسهامحليةاهتىل!معخصميةماا!مبهاعلىكأفقدهيقايورممالد!..
واالمذصسةالظروفبفعلالادبيالتاريختزييفالظواهربهذهويلحق

شأنلببرفعضيمهالناقددكذ!دلةالنقالابح!اكثرففى،السعاسية

تكادفلاالادبتاريحفياما.الحزبيبرأيهيدينونالذينالادداء

شولموقيتاارل!ابحرواد!يبلممنتمهاامنعصرنامابدبدترلبسافيبد،افيتظهرلىإلشعرية!رب

الصنعةقيودمناللغةتخليصحيثمنالفنيةالنهضةانهىوالحقيقة.! علىلثنانففي.ءعربيقطرمناكثرفيهاشاركعامةمرحلةكانت

..والزهاويالرصافييدعلىالعرالىوفياليازجيينلد

ائثناءلاولعال!طلجمونومرنن"سمهرضفرصاهصحالحق.أظهالبةرصح!حالياشهلنته!تهـ!مالوبعرس6لرسدمع!همىضهعد!دثرها،!آ!
ولععداصالهسدممريعاالاسماريبداحر.الوصوليه2.-اصدشاصص!ىصىدس

...السياسيةالوصوليةطر؟برقولوصعلونوىافيلىقرداعةنفمسهملصحامعافهرضينصإوللمس!خ!!.

السهرهص!سهيلرىعهدكلوفي،لالسعاسهلحملطوالوصوليه

المثالالظاهرةهذهعلى..مؤسفانمثالانالادا!منالماضنالعدددن1سرسصصعلىكطر!ا!مرصفىا!!

الاس!ينالعدامىالادباءاسمعلالالادسهالوصوليهمطاهراسوأومن

المجلاتفيال!نشرعلىالجدديساعدونالمقدماءانحيتمن(لجدد

وفي..المهمينالمعلمينبمظهريظهروهماوعنهميدامعوا؟نشريطة

وردق،ليونةفياخطائهابعضولق!رتالشاعراتاحدىلقد!اننيالاول

فيط!!

المثالجراهالمحلةلختصمنمألحلق.عدلميلابممهرلبمظهرلمناعاتسةلعدلكبيرةكيلساتطهرلىلى2ءدر-ا!م!

..!عل!هولمليهبل..بالرداليهلوحيمراهماساباسساجربهاكاذا

الصنعتملوهلممبهمةقصيدةهوالادبيةالتعاونياتعنالثانى

وتزعمانالبخوردهاتحرقانبمقالتينواذا..نفسهعنالشعرومراودةجمصسس-لمح!رصدعلريهاق!%يراورس.-برهـشلمجاصىالمك!إ:ض

(لتيالنقديئالقيملكلوتجسيدالحديثالش!عرذروةالقصيرةان
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1!نىيىالؤ!ى-فى!اءفيااررشاعليا

.-فكر..اوكتبمنوكلولينينبوفوسانتوقيلمسكنالفتبهاقادج

المج!ا!تؤ!-ورط،الواسعةوالنظافةالمجنحةالموهبةمقتلوهو:الزهو-3

0001؟المحدودةوالمعرفةالصضةبالمواهب

الاحرارا!عراقيينالادباءاتحادبببانال!اتوعرضارسهرةحبهيادبائنامعظ؟عندا!نطلافىنقطةان

هوا/كلءحتىالكمنابةيبد؟كننكادونلافهملذلمك،الئاسمنا*امام

اننألمحبما:ألياىحلمءنااحعدماتدرفادا،النارجينكالمفكرينالمنتجينالممالقةمةضع(نذسهم

اعننتقدالعراقيينالادباءباتحاد،سىلماالاداريةاالمهيئةكانت/وللالثناءان!ورفض.وأنتفاخهبكبمهالسماءطاكل،ديقانااقكتابا

اقنابلغرض23/6/،69بتاريخللانع!ادالثانيالمؤتمردعوتهاعنال-طحي،(لصحافييصانعذلكسبيلفيوهو.حمن!اباوقيدبدونله

خثلاشافهةا!نحادانجازاتعلىوالاطلاعالجد/بةالاد؟ربةالهـيئةيينفدوابتكاراتاولياتلنفسهوينمسب،7المبتديءبالناشيءويغرر

.المنصرمالعامهـنالثماليالاقليمفيوعندنا...غربيينمفكرينعن"لطشها"

استئكادهمالعراقفيالاحرادا!دباءمنوثلاثينمائةنحواعلنولقدماحبانهادعىثم...والادبالنقدفيارائهبكلالبيريسلطش

القصيرممرهطقافنالاتحادهناسادالقةأاللادرمقراطيالشعوبيللاتجاه(قرران.بجبوبالمنألبةالافكار!منوكأاكأاقكامه،القصةفخمسب

.للادعنبتمثينهانفدقةالمالتيالاداييةالهيئةانفبطباتوقانمونمدرسةصاح!واتدهميكونانهكادبانناطمكحيراودحليماقصيتان

-دناحرمنفمتهمابسببباسمهنلتحدثونالطراأبفيالعربي!اندبالىااسياسةمنانتقلالؤعامةالىالطمولؤكان

ايجابياموقفاسجلواوبذلكوا!دباءالادبعلىعيالهيحاقدةشعوبيةتسمواخلاقوشكلين!سوكقواعدالىالتوصلهيالثقافةغايةان

وكفاحهسااقهبنضالإقمناالعربيا!ديبرسالهمنمسهخمدابناء(ا؟!!ةفهىالموه!أما.الشصخصيةالمنأفعتفاهاتءخبصاحبها

.الحضاريامتهومصيرمصيرهازاءالمقسمةوبمضليته!!؟لادب.هواجسهومتاهاتنفسهظلماتفيالاذطنلاثف

العرنمب،خادجنلموجكدنقا!حرايالعراقيانالادباءاتحنداعغاءوانثن-بالتدفث)بمقنلاةذلك.الانسننيةالنفسلمععبنةالعاميةالطمببقة

والفكرا!دبفياخواننااعلنهالذيالاولىللبيانالمطلقببناغ2ملنوالضاف!عوالاخ!صبالصدقييكونانما،(بفارغةوالدعاوىوا!فتراء

ةالمكقعةكلكنفىفستالتياللاحقةنتاييداولبيا؟ات،العيافبفيعنهاجميقئكتصيرللحداةفراالادسم،التظمبكجهاتوفهمالنقدونقبلي

بلغلقدحتى.وبفدادوالنجفوالكاظميةوالموصلالبعرةادبد!ط!ظهـرلكن..لهومقيمتراثعلىومحافهـظ6نروزنثيا!ديب.لهاوتطو!

ل!تحندفنمامددكمعفالاحرادن،دباءبياناتعلىالموقعينعدد..اصحابناعنبعيدكاهذلكان

المزيف.التيالباليةالامقراولهرااخلاكنا،اننهإبةمحمرفياننايقنعأ

(لىوندعوهماصو؟تهـمالىاصواتنافضملكيالمناسبةهذءونئتهزا!ذينالاد،،ءاث!رحالهذهكانتفاذا..وتبببلنفضالىقح!اج

لرنبطةنلادادنةالهيئةننتخاباتفأجراءتمهيدانلتحفيرةةاللجنةتأليف؟سننىديدرجةاقنفالى..انخلافىتالظبفييساهمنن

نلنكرخقنةالطملاءالفطكطبيننوقئكوعمل،العرا!فيالاحرارالادب!اء-دقطالشماليالاقليمفيلا-اليؤبيةالبلادفيجترعبتسنيبنن

التبعيسةنرمنالعراقفيالعربيالادبوتحريوالنمعبعنالعربيانحطاطاببسالجس!هـيالعهران.وانزبيةالاخلاقمنيبدأانيجب

والعبةد.بة.النلهومهاوةثالبندفيتطرلألمالتبىائحرقيمفكلةوان..النطممنالطهيببقدر

افئر.ن!عربينكةكرنلاربا?اشسماهمبرمشكاةلهي،الانقبلالحدةهنهبمثرأالمستققةالمربية

الكبير.العرببىوطنهفياجدارمربىا!بىاشىضغطاتعاني4الحرإان.السياسيونفعلممااكثروتأزيمهاخلقهافي

العريبةثورتئأمؤيضالابدالىوليخسأالمناضلةالفكر/ةالطليعةعانصتيجباءارثةاالاخلاقنقدوان.(لمدولةضغطمنبكثركثر1العامةمن

ا!روو.وهذا،الهدمهوالمرحلةهذهفيالاديبدور،الادباءعنيصهـران

سحماديسع!دندكتور-الوائليفيصلدكتور-العمرجابردكتورانءلينا.الماديةواماسبوالظهورالشهرة،جغونادباءعنديؤفرلا

العقيد-ؤ(جبىهلالالمحامي-اسماعيل(لدين،محيي-الصفوانيهـ!انعدمهيفأزمنننا،والقدبىبة(لخنوعمنعاموخمسمائةالفركامنزبل

-الد!ةمعمةد-الرفقيءهذاننهـطجم!-الهـماليققيأب-ءاهررر!انمستغنين،الرووسفامشيمتكبرينأحرارالىيحتاجقالهدم.التمرد

عبدفيزياحمدالمحامي-اليدريرشيدالمحامي-السامرائيياسببنكلراكزهـ*منلاقلوبهممنقوتهميستمدون،الخارجيالعالمعن

قيصلالمحامي-لغكيكي1الهاديعبد-الواعظلى؟وفالمحامي-الجبار.وصورهموبطونهموانصارهم

احمدالمحاصبما-جوادحازم-الجميليالمجيدعبدالمحامي-الخيزرانم!هعهمتعر.برالىيس!اانفبلاففس!إحررواانالادباءعلى

فاضل-شعبانصالح-العلييحاسينطه-الركابيالىلهعبد-الحبوبيرجلااديبرو(ئةكلبيننجد!مللحكممقياساالمبدأهذااتخذنافاذا

الصوالى-محه!دمحوراكيخ-الجزائوياحمدالشيخ-الشاهر.القطيعروحوعناطماعهجمنيخرجفردا

.الرزا!!صدغالبصبحيالدينمحيي
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أ!زيىالؤطررفىاءل!ماءفيافممقماعل!

ل!كأ!ه-ااير!رير!ص6!رعيمو-بئس!!ت

أ-لجنوبي-الاقليم

....الشبانالشعراءقضية؟بيروتام.القع!اهرة

محمدالدينمحييالخاص"الآداب)لزاسل

*

"الاداب"تحر،ررئيسعلىبيروتفي"الحرية"مجلةطرحت

بالنسبةأو،للقائلبالئسبةسواء،ممعبةعمليةالصراحةان؟ه"!روتامالقاهرة:العربيالادبعاصمةايهـما":اتاليالس!؟ال

اشعما،التحويلطرق-جميعبين،!طأببست،ولكن.للمتلقى.:الجوابهناونورد

.؟والمستمعالمتكلمبينالقطيعةالىالامرادىلموحتى؟فاعلية

الذيالانسانهوشأعروالى،متجمدةومو!ةاجتهادعندناالشعرنعتبراناحبولا،فائدةكبير؟لسؤالهذ(ظرحفيارىلا

وحسب...ملوشةحشيةمورفياد!لةارولمماتررغمانإ-!ع.وعاصمةعاصمةبيناوومدينةمدينةبينتنافسموضوعالادبيالنشاط

وببن،النقادكمهاررغكماالوعيووببةبجبنؤ،!اانفحالا!اكاناذالقاهرةبينلاجداوثيقتاونحصيلةهوانماالنشاطهذاانؤالحق

عمليةألناقدعندفالوعي.الشم!راءيفهمهاكماالوعيهذانتيجةوعمانوبغدادوبيروتالقاهرة:العربيةالعواصمبينبلوحسبويروت

وتاريخيافلسفيامحصولايتضمن،فكريااختياراتعقب،ضخمةتثقيفيةاليومالادبينشاطناان.وبنغازيوالخرطوموالكويتومراكشوتونس

-بالضوورةطبيعيةالعمببةوهذه.هائلاواقصادياوخرافياونفسياومراور2-رارالاومرائرالاننناجمراكزبينفعالةمشاركةذنجبجةهو

ررموزءاكمعراسرارالىالكوىمفتح؟نهالمفهوماذ-للناقدبالئسبةالا!اجداناعتقد(نني؟ال!اصمةنطخبرهاالمراكرهذءفاي.الاشهلاك

ادراكا،الاكتثرالانسان،كونانمنتمنعالناقدثقافةوفور...ا!مر!ةاخهوررةعاصمتيعنينتجمظاهرهاقوىفييزاللاالادبي

...الشصاسحواراجتبارعنالعاجزالانساى،وبالنتيجةاليبنانيةالعاصمةعن)ضتيالادبيالامدادوان،ودمشقالقاهرةالمتحدة

اممطالما،لهمبالنسبةضروبى)ةفيرالثقأفةانيحسبونالشعراء،العراقيةالحمهوريةفينطا!اوسععلىيتمالادبيالاستهلاكوان

اذنالتفاعلان.اررموزهذهءنيكشفونال!نقادوطالما،رمزايك!بونالعربيانوالمجلمةالهتاباليومبهايحاط(لتيالمثد!!ةالقيودمنبرالرمحم

؟هاذنالثقافةفائمدةفما،النقدوقضايا،الشعرقضايابينموجودحيثمن،للاصهـارالرئيسيز3؟لمراليومهيبيروتكانتواذا.ه!ئاك

الشعربينالكصفيالفارقهوما:جوابالتطرجه!ناتتخلالنوعيةيبحانمنتخرجالعوبالقراءيقرأهاالمقنيوالمجلاتالكتبمعظمان

الخضراء،وسلمى،الصبوربدوصلاح،السه،بشاكربدرإكتبهالذيلفينا(ؤمنكثبراان.لبنان!بةباقلامكلهالئتاجهذاانيمنيلافهـذا

يوسف،عواديكتبهالذكبما(لشعكأوبين،حاويوخليل،الملائكةونازكوالتمزوج؟لاخراجتتعلقلاسباببيروتفيكتبهمطبعيفضاونالعرب

وحجازي،رصاوجاليلة،المسروتاجفار!الدينومحيي،البابوثطبيروتفيمصانةالفكزيةالحريةانولسبب،الاقتصادقيوالنواحي

!؟الرحمنعبدوجيليفيتتئمقرك*دبيةالمجلانكبر؟تأنثم.احرىعواصمفيمنهـااكمر

فالاصسوات:الثانيالنوعصفؤلأى،ستح!السريعةالاولىالنظرةا!هنانذكرانبدولا.لبتانيامعظمهاليسكعيرةاقلامتحريرها

الحكمفسدكما.احثمهائهفيوتطعنهالحكمتفسد،والالوانوالنغميةات!جااوذر/!نقدوبغدادودمشقالقا!وةفيالجديدالادبيالجيل

..قبلمنلنزاربالنسبةالاباطفمنهذاوعلى.لبنانفيالادركبالجيلمنواصالةوابداعا

لان،الاد/يالمظهرفياخرعربيبلدعلىعربيابلدانغلب(نوالسطحية

القديم،العربيالشعرانقلم!روف:؟لتاريغفيهايدخل/والمشكلة،-!مور.ادهرررةالبلادجميعتعاونؤءنججةذكرناكماهوالادبياننشاط

التجربةرمورعلىاعتمادهمن(كثرالصوريرةالرمورعلىيعتمدكا!والكو)جتواهـودانالعرافى،*نلملوبيروتفيالئشرحالةمثلا

خارجيبمظ!راريهمرمورا،خارجيامظهرارمورفالشاعر.والإلراك(لمطبوعال!ننابصالةلنتصور!المنشوراتمعطمتستهـلمك؟لشماليوالاقليم

يسبحالذيوالجضدول،اليدظاهرفيبالوشمالشبيهـةالاطلال3،آحرالادبياجيلاحالةايضاولئتصور!لبنانفيالايقرألملولبنانفي

..إ!السماءفيالقمريسبحكماالادبيةالمإتبعضقكنلملوودمشقالقاهرةفي2الطاالجديد

يتدرجحسياانتقالا،مثسابهالىصورةاحالةتصبحالقضيةاناي!الادبعالمفياقدامهيثبتانلهوتتيحا؟تاجهتحتضنلبنانفي

هواو،كلمةفمطموسالداخلأما..لمشلهشكلمنالخمالاولالعن071.الا.01.0110..لا.
.....مبيروت:دبيهلعاصمهيهماهي!عرلىنكطعايهم!االه

العملصلبفيقاليلةبثرانطشكلمياإاص-ا/ظهـر؟ذ-عمهمتجاور..بنروتبينفائماالمثمرالتعاونهدايبقى؟ندائمايهمناانما،القاهرة

الفن
..-.الن!ضةفيواسهأمهوازدهـ،ره؟لادبتدءببماجلمنوسواهاوالقاهرة

الشاعرعادفما.الاولالنوعصففيتحك!(لمتعمقةالتانجبةالهئظرة"..الجديدةالعربية
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1!ض.يىالؤءلىفىفىصمت!!9الم!ر!
-------ح!ه----!-؟--ص.--!-؟؟3----------------يم----------3-7----!----

فحسب،غناءاوعاطفةمن!،والمكون،المكتملالحقيقبمالانسانالىمعيشنركاذ،قديماكانكمااصواتمنغم-الحديثةالعصورفي-

وسواد..بياضوميوعةصلابة.وروحيةماديةمنالكونفيمامنكلبل.وزيفحقيقيةمنالعالمالى؟لفردلشدمابكل-فكريا-الاخرالمثقف

وهذه،المستحهلىفيويعور،المستحيلمنينبعالحقيقيالفردانمنمباثربتأئبرهي،(لحررثة(لشعريةنهضتناباننؤمنكتااذا

الغربي.الشعرموضوعهيالانسانفيالكهولةتخماظبالثيالدراماتوعليهفنتعلمانبنافأحرىمطلقاذلكفيشكولا-الغرب

الشبقبتسجيلاو،الظاهرالغرامبر؟يةفيكنفونشعرا؟نااما.للموهبةالموعياضافةالىالغربيونالشعراء

...لغرانزهما*دبفيماخير.رمثلونغيرهم،وعتةراتماكليش.سبندراليوتباوند.ازرا

)الحرية(جريدةفيتشر،حجاريالرحمنعبدلاحمدحديثفياولاليوتلقدر،مقالااحدتايؤرأانوربمفي،واحاطةع!قمنالفكر.

الاج!بية،باللغاتجهلههيالاسالسيةمشكلتهبانصرح،البيروتيةتختنىخلفالتيالضخمةا!فكريةالثقافةعلىريحي،سب!دراوباوند

وهذء-اعلمفيماللانيدارهولم-النقصهدايدارىبأنووءر..كناباتهم

الهامة،(لفعليةالخطوةتتبطهاانيجب،الصريحةالاعلانجبةالخطوةبل،البثرلعواط!يس،"رمومهرااصبحالعصريالش!ران

نا.ايضاالاخرينللشعراءبالنسبةبل،وحسبلهبالنسبةلا،وكألكالآلمح!العصربلادةازاءجوابايطرحفاليوت..عمومالقضاياهم

واك!ر.ارضنافيلاصسولهوجودلا،بهيكتبونالذيالجديدالشعر..العصرلازمةبالنسبةجواباوباوندمورومارياناودنمنكل!طرح

،جدافقيرازالماالحديثالعربيالشعرانيعلنتفا؟لاالنقاديوثرممااسف!ميوثرانوالصفصافالفسقزالفماشعرا؟نااجما

ادداكمحناقضعراءقصورهو-ا!ساسفي-القصورلان،ومريضااناخناروا.الراحةاختاروا.المجهاطةاختاروا!نهمذلك،الالسان

القصائدمنالسرقةالىبعضهميتحولولذلمك،السعرهذاحقيقةالبابلقنحقيعكلايؤرأظاذا.الداخلو/طمسوا،الخارجايغنوا

اعبحاذاوخىإ.احدايعيبولائابترأسمالفهذا،المكتملةا!ىا!نفتاحليهذااصطرمنا،ئالرحمبدجيلياوالسرتاجاو

الجديدالشعريظل،فسوفللشعرومدرسين،دائمينخطباءالنقاد..غفاءاو،ططفةاو،مظهرهوح!بثمن،(نا!نم!على

هؤلاءكلمجهودبانموقناننيبل..والمنظوريةالسطحيةفيغارقاالوصولعنصعهمالشعراءهؤ!ءفيه،جياالذيالعصبيفا!*رف

قليلة،قصمائدبعضئباستثناءواحدةكفةفيجمعاذاحتى-الشعراء

لن--الرحمنعبدلجيلي(نائيةحبيبةالىرسائلاربع)مثل

فيرحلة)او،للسىاب(المطرانشودة)توازيقصيدةلنايحرج

وتضامنهالعملب!اءتمالنشعرهناجو!لانناالصسوحهرمعلليليقمئهبصبلالاعبد،الر!معصصعص!نءك!لآ

فيالانغماسيعنيالثانيالقسملشعراءبالنسبةالانسانيالتضامن

التوحداما.و،بمرهونويحبونيحيونمشاهداتهمفي.الاحرينرؤية

نا.إ.اللاتضمامن-الخاطبمءلمفهومهمبالنسبةيعنيلانه،ضده

اولاالاغتناءيعنيممااكر،الاخربندونالابواباغلاىيمنيلابهملنوحدالشيوبمبةصفحالتمنجديرهـةصفحة.

وقصالخبتىنظلوزإبعنساحاأصملمنلثالاكم!فةالتولا،حرأبنغتناءالممثلةالذفيتوتاثيخمىفلسفةلرقفيوالائ!ذهار!ة

..والاخروالاخرالاخرعلى

الحقيقةفيدراميايكنلماذا،شعرايكونانيستحيلوالشعر"متامرقوميمدكراتمن))صاحبيكتبها

يو(جهفردلصوتتسجيللانه،والعذاببالالمممتل!ا.والاصولاهـاضا!كاتب

)ءلمبىبنا(او(النهرفرس)مثلقصيدةانواللامعقولوالجبرالطبيعة

توصل،جداالمستوىعاليةثقاقةتبطن،!ليوتالصغيرةالقصائدمن

الفرنسيةاثنائهافيتعام،والتعبادجهدمنسنواتبعدالشامحراليهاسليمم!صط!فىشحرالدكنور

للاساطرالشهيالععببرذلكمنوداى،والايطاليةواللاتينيةوالهندية

)اسحق(منرموزا،واحدةقصيدةفيواستصمل..والخراقتالشعبيةوالنمترللطباعةالطليعةدأرمنأطلبها

(الانياد)و(وكليوباتراانتوني)و(الالهيةالكوميديا)و(بودل!)و

اوفيد()و(النحلبرلمان)و(العاصفة)و(المفقودالفردوس)و3181.بعي-بروت

ووعى،فهم،لهبالنسبةالشعرانتعنىالتي،الاخرىالرموزوعشرات

..الجحيماوعبقرمنالجنلارواحاشنعضاراوليسى
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-بى.ص9مالؤفئا!اعل!المكماءفي

اهميةواكلهاالمرموزصوراوهىبالطبعوذلك،المعروضةالصورةوهيجلانتسسيرفنقرألماذا:يتساءلونالعربانئمعر(ءبعض

المصودهدافيتقعجميعافارسالدينمحييواشعار،تأثيراواضعفهاوهـ،؟.والصخياوسواونجبل4وهولموووسهولوستويفمسكيوتورجنيف

..الشاعروعيفيواضمحلالهاالثقافةتصورمنالناشىء؟(للاشعريةالاعمالفذهقراءهمن-كشعراء-علينايعودالذي

بعدتتفتحالعقيقيةشاعريتهر،لىأتالذي(الرحمنعثدجيلي)ومن،لمسفةوالفالفكرعقيختلفشىءالشعران:اذنالقضيةهيهذء

ذاءنقدم،مثلهواعدشاعرمنبظرالمنارر!مكلوتاخذ،الاولد!وانه!..القصديرمعدنءنالاسفوديلزهريختلفكما

"لمحنيةعالطص(("اقدلشغعلةمنقفيمصيدالمقطعكاىواذا؟الانسحا!فضيةي!ادملمادا،الشعريضدمشيءأي:ولكن

..القضي!ةلهذهخادمة،والخرافةوالدينوالفلسفةوالتاريحالفكر
؟لصلأورمحمومة

يدورمعنعفي...كاهـخورترن؟..ايضاالشعريحدمهاانبأسفأي،نفسها

...لرفجود...للقصورالاضواءوتبعثكنارقىيشعلمواانربنيالاقكننناءلان،المجوابمنيهررونسعراءناان

بالنسبةالقافيةفيماثلالتهذاإبىفضالشعربموسيقىوعياقلالادعاءيسعتطيعونلالاؤهم،منطقيةفيالمعارضةولان،الصحيح؟لشعر

،عققالحدثهوبالاوزانالاوروبير،لشعرالجهلولكئ،الجديدللسعر..يصم؟ونفهماذن:الاؤسانقضيةضدشعرايكتبونبانهم

؟لرعيقالتعبيريعبرلا،هناالمحالالرمزحتى.وأسوأهذهمثلذجنمعامريتكل0591عاميكتبونهمانفس:تمامامعروفةبالطبعوالضتيجة

الصخودهيفما،المصمةالقهقهةعنفابرازفي،ارشاعرترضءطنخرجبماذا:ذلكعلىكمثال(والاظافرالطبن)د.بوانخذوا..2113

منمالكاايهالمرموزيكونانالمفروض؟.يثورمصنعفيرنالضكب.ألفاظعنتريات.جميلةصور.؟جميعهالدوبرانفراءةمن

(الوضوجاي)والشفافية،مقداراالطلسميةومن،مقدارا1)ث!فافية..اخرشيءلامث..والسرقاتثرات(لظمنأكوام.جهل.خطابة

النصففيالعقليالمقداريكونانإجباي،شكررونعقإيلمجماءوالشعوالقديمالشعرببنعرهـالفر!لاجاهلاث"عرلان.؟لماذا

عقليا،مرفوض،محالرمز-بعطيهاقيمةإبئفأ،للغايةواضحاالشمفاف.شاهـبر!ريد

..؟بذاتهالق؟رىءل!ممةموجودانةحيئعلىلا

:(الربيعزهرةحارة6طفال)كا.وامالوزجمةاماوالرمور،الم!،ورإنجاطب.خارجمنهناالشعر

،السخفوالمبطلانفيتقعساذجةرموزالاحيانغالبوفي،محالةرموز

ترك!ببفيسواء،والسطحبةثة2الظلاحظوا:الديواداروطنماذجوهده

..المتضمن7المعئىفيوخى،داتهالشعريالمبنىفياوالمقاطع

محهـدودةولمدةحاليا(دوسيا-

مكارثيعيونفيقدىفالت

الميونكلتتحأشاهقدى

قديرم..قديممتاء-يزعمونكما-وانت

ايم!رىاأتصمة"لآاًعظ!مالهيوماتشهاك

مهوالزعفرانالمسكمعفجئت

التوابلوكلالئعاموريش

..السلاسلتئاممعصميكوفي

سبورنا.بلونعد:بالخارجصورالىالرموزاحالةمنبالكمخنوا:(الحانةراقصة)

تنوركلهيب

ماخوراعم،دفيحمراءوكشهقة

كالاعاصيرتلوىكانت...

للرجالملبوساتطنبورانغامعلىراقصةوتميل

..عصفوركجناج

(مساءذات)

اخرىفروعأ"لشى-ألبولمانشارع..عاصف..مساءذات

..بالغيوم..الافا!ملفع

..النجوممحاجرمنتفر..ادمعمثلىوالبرى

تماثل()جدءدةصورةتكوبن.بصيالرمز.باستمرار.باشمرار
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1!ض!أالؤطررم!فيفى!مااط!"م

العملفيذلكيروثراقرهـونكهوفكأنهاالنوافذتصورانيمعنكاناذعابدينحيفيمخبوءةحالىتنا

بالارتباطيرا3حساتعطيفانهاالغربيةالقصيدةفيالرموزاما..نفسهقلاعكأنهابيؤنهاتطاولت

الخرابالارضفي(تايريزياس)فمثلا،بكاملهاالشعريةالكتلةفيالجياعابنائهاعنالاضواءوسدت

:جد.لداعطاءايضايمنحولكنه،معاوالذكورةلملانوثةرمزانه:لاليوتوالحياهوالزهورللنور

ناضبحاضروبين،وصريحوخالدعظيمماضبينمجسدةمقارنةانها!حزينوشوقهاشجوهافيؤهغرورقت

..!التنقث!رحدالىوجا!ميتينضلوعكأنهـانوافذ

الىبهاالمرموز)الكالىحاملةاليهتتقدم(تايريزياس)حبيبةانإ!عجصزوبابها

نداءهاير!ىانه:ومزلمامهيناموقفامنهاهوويقف،(الخصوبة!نوان،برصةمنبأكثر؟لنجاح.معدلم،وجووواورمزهاالصورة

؟لعإانةوبين،القتاةتمثلهالذيالصريحالجنسبينحائرلانه،الاش!ان(موتىضلوعكأنهاالنوافذ)الخارجفيمنظوررمزالاليسالرمز

هـصبعبارةالرفضهداالىالقصيدةترمز..جسد.يمثلهاالشيانالواقى..(قلاعينهاطويلةاليبوت)(مهدمممجوز،الباب)

(وايزودرهتريست(ن)لان.ا-بضاالجديدالشعربئإءفيتنخرزالتماالقديمةالآفةهذه

كالالأ"ههئ!عولولولول3ئ!!لا...اتخمواالذينالشمبانالشعر؟ءبماذهانعالقازالمادلش!رالقديمالمفهوم

"..ساكنقضاءالبحران).وغرهموانتنبيو؟لاخطلوجريرالفرزدقمن

الذيالسكونوبين،اليحرعليهبداالذيالسكونبينالرمزمحيلاوبروز،الصورةباختفاءعملهيختفي،لداتهمقصودهناالصورةرمؤ

القادمةحبيبتهينتظر(تريستان)كانلقد.وعواطفهجسدءعببهللقصيدة.الحقيقي(لاساسالبناءتركيبفبىرشهمولا،جديدةصورة

يرقبرجلالحظةكليرسلوكان،يموتانقبللراها،بالسفينةكضلوعتبدوالتيالنوافذ)صورةاننلاحظ(جيلي)قصيدةتأملئااذا

..فافدةلاانهفي...البحر،للقصيدةالمكتملالبناءفيتسهمولا،ذلكبخلافشباتعطيلا(الموتى

دشعاث

اللبنأني،الكتابوداوالمدرسةمكتية

83927تلفون-2613ب.ص-وتبير

3أع99!حولأ!لألااء3؟ءاالعربيةالقراءةفي"لجديدسلسلة

التكميليةللصفوفاجزاءاربعةالاطفاللروضةجزءان

البكالوريا،لمنهحاالادبيالبح!فيال!جديد(الابتمدائيهالشهادة)الابتدائيالضعلملمرحدةاجزاءخمسة

البكادي!ا(لمنهجاشعرءخلالمنونفسيتفنهالرومبمابن:العربيلإدبفيالجديدسالسلةد

ولهولولهك!،!7ولأل7"م94ح!!!أم**،3(التكمياجمبةالشهادة)العانيالابدائيالتعليملمرحلةاجز(ءاربعة

والمعانيالابتد؟ئيالتعليملمرحلة(جزاءثمانية(المكالوريا)الثانويالتعليملمرحلةجزءان

والتكميدببة(الابتدائيةالشهادة):انجديدةالعربيةالقواعدسلسلة

+هولطهلأول،97اأ!9473طأء91!م19لا89؟+،مم!أ(الابتدائيةالشهادة)الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرحلةجزءان(التكمبليةاك!هادة)اوللى*بتداشالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الاقيدائية(الشهادة):الجديدةوالعلوم*ش!مياءثروسسلسلة

التكميلية(الشهادة)العانيالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاـءاربعة(الابتدائةالشهادة)الانجندائيا!تعليملمرحلكأاجزاءخمسة

يلآ9*9*أهعإس!9او+ع،؟أولهح!3م:الجغرافيافياـلجديد

يلانكب!زية:ا!قراءةلتعليمسلسلةأحدث(الابتدائيةالشهادة)7لي*بتدالتململمرحدةاجز؟ءادبعه

الروضةلمرحلةجزءان(التك!يايةالشهادة)العالي*بتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة"

الابتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة(البكالوريا)الاشدائىالتعليملمرحلةجزءان-

!لم7*ءلأأهم9أح9+5اأ؟أ.مح!8،،،3:الجديدالتاريخسلسه

لانكليزبةاللغةقواعدلتعلببمسلسلةاحدثوا!يرلى*ور!ائياررمببملمرووإجزاءثمانجبة

اجزإءملاقيفي(والتكميلية*نجندائيةالشهادة)

الابتع!ئيةاللروسلشهادةالعامأـلدليل:كجديدالح!س!سلسه

8!9"أ"أح9أه3أ؟9.(*بتدايةالشهادة)!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءسمبعة(

فرنسي،املاء،جغراقية،تاريخ،(شياء،انشاء،حسعاب:(بفه؟لميشهادة)التعليملمرحلة

..انكليزياملاءلم!3أ9لا59أ+ألاعط،19؟!14!ا!م3ه9،صخ!اـءأ
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9!زيىالؤءتفيفي!عمااا!قهتماعل!

التمالي-ألاظيمالرهيبةبجملتهقاذفا"ك!،قليلامتأملاالشاطىءعلىيقفالرجلوكان

سرتويأدرا؟نا"..ساكنفضاءالنحر"

صبحيالدينمحيي"الاداب"لمراسلتجربةدمزالى،احالةرمزمنيتحولانالرمزعلىكان،وهكذ(

لا*الاساطير)تموز(فيأسطورةاغنتكما،ذاتهاللقميدةاغناءالى)1(،ووعي

الذي.وهو،قيمتهاالاشياءعلىيخلعالذيهوالانسانكاناذاالثقاهةقصوران..(مطربلامدينة)السيابقصيدة،البابلية

هيالاخلاقفان،الافعالوترتبالموجوداتتصنيففيالحقيملكولذلك،للاخرينمكتملاعطاءهيمنحانعنالشاعرتعجزوالالراكؤالوعي

الموجوداتلبقيةبالنسبةوتصنيفهالانسانعلىالحكممنتمكنئاالتي..المزعجالالمويالفقرهذامنتعانيهزيلةاشعارهملبدو

التيالقيمةهيف!خلافى.ثانياالاحرين(لناسالىودالنسمةاولا...

..،ونجرهما،البابومتححجافييمنامثلةاضي!انميارغبكنت)

الاخلالى.ومسؤوليةمعنىالانسانيةهدهوتعطيالانسانانسانية..ءكد...

س.(وجيليبعارسداكتعيت،ا!حرعنيعنيالواحدانلاحظتولكنني

من!برمل،اخرينشأنمنوتحطاناساترفع-وحدءالفكروليد-يغالبارزيالجديدالشعرلهذابالنسبة،للغايةهامةالقضيةان

الفصلنقدهيتعريفالهابأبسطوالاخلاق.قوادااونمياألانسانء

ينظمون-كلهااعمارهم-وكالو(،اصولهلايعردونهواةايديفيالموت
مطلوبةالاخلاقكانتواذا.الحياةمحالفيلالاخرينصلتهحيث.....

بة.كلىفليسى،لهمبالنس!بهالجديدالشعرما01العديمالغرارعلى1شعر

جهةمنالمجتمعبقاءولدوامحهةمنفيمة!عطالهالعادى(لانسان...
..من..الاقلعلىابياتهافردأو،القديمهالمقصيدةاوصالتقطيعالا

وكمخلوق،موهوبوكالسان،طليعيكمواطن،الفنانفان،ثانية

ذلك.لان،للشعرالشعر*نظرةيصححواانيشنطيعون!والنقاد
فيرسالثهاداءعلىتساعدهخاصةلاخ!قيةيمتا.ر،لننطودقالليةاكثر

.زقميينفخونكانوالوكماسيبدونولانهم،اختصاصهمخاربم
اخلاقيةفييطلبمااهمان.عصرهوعنلفسهعنوالتعيبرالقيمتطوير..

...مثثوب

منسجمايكونان.واحدةاخلاقذايكونان،رسمالةذيكانسانالفنان......-

يهلكونالذينوالنداد،العسهـمالشعراءداخلمن!ضيهفهذه
مزيفةصسعةيمسيحيند؟كنتاحه!ن،يمطنماذريظهرفلانفسهمم

بة.-املبخيبةيصا/ونليالشكالشعرلهذاومعانرموزعنبحثاانفس!هم

.حياةولاروعفيهاليس.و!افهموذكائهـممقدرازالمفيبماز!ةيصابونالاقلعلىاو،مريرة

-سىصى-أ-.الخرافة)للالسأنالحضاريالثهافيالتراثمنيعتبمالشص

.أملاحظةمنيغننيممااكثر(.0التاريخالموسيقى.الاسطورة،الدين

آلكب!ةآلكاتبةاوالخوفالمريعالثوترهذآنجنجلىالاقلعلىهناكاذ،الحياةطواهر

..آلاساسيالشعرغذاءهوالذي،والالم

حميز!إما-الشبابعدا-شاعرمنوما،)2(موجودالعربيالثقافياكراث

..منهاوالاغتنا،للاستفادةالضخمةالفكريةالمكوناتيستحدمهذه

وحكاياتفااساطيرنامنالافادةالىنفسهبالغربأ!مروصللقدبل
قمصها)وا-قوىاحدث.

فيمندلاي(الى(لطريق.خانكوبلاي.الخؤاب)الارضالعالمعنومفهومنا

خاااليوتن0.1لثيءالىيؤديلاطريقمشصففي3عراة،نحنوتركنا

ءأارسطو)بأنهفيهوصفحداالصيتوذيوعهـلشهرةمنبالغالذي

!يرص؟مممأ!ويعب،القادمةوالاجيالجمبلهفيالعظيمبتأثيرهرفنعلاترى.فلماذا

..(الامهريهاللمه)السبع!يبلعاىبعديحعلم(ألحديد

؟..البالمستريحهادعاالباقيةايامه

االشعربكرامةبل-اكمبانالشعراءب*رامةلا-تتعلققصيةانها

001ذاتهالع!ربي
المكباتجميعمناطدهاامعحمدالدينمحيى؟دقاهرة

يز....101!!،أقصيدةالخدمة،رمزايصبحانرمزكلغلىاتذلكيعنىلا)1(
والنسرللطباعهالطليعهدروص

عنيعلنالذيلحواب1الىمنوماتهاتتجهاتالرموزعلىانانهيكلضب

رامزا-يقول؟لسابقةالرمزيةالاستحارةصاحبفابدت،عرالشل/قضية

1813-ص.بيروتاءلمرعوممددمخدرالمساءكهمريخص!ينتثر-عندمااخرىف!قصيجبرة

.101؟..العمليهاتطلموله

-عسمسمى----!سم!سىص!---أ01.خرى1قضيةهذه.أ.هوتراثأي)2(
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-!شسسض
ا!زيىالؤطررفيفيا!ماإفممقهثهماكل

مكانتسهادتفعتفكلما،الدولةفيالمكانةبعلوبعضابعضهـلميقيمون،الناسرىنفو!فيتأبمرذايظل:الواقععنابتعدمهماانالفضان

يصدقلمومنوالصالوناتالاوساطفيفيمتهارتفعت،الوظيفة2-لم!تؤ..والتاجرالسيهـاسيصلةمناوثقبهمصلتهانفيوخطره

الدولةموظفيكبارانيشاهدالادبيةالمؤتمراتالىوفودنافليتفحصفهـيبالناسالاديبصلةاما.لملنسيانمعرضةببمضبعضهمهؤلاء

..الاعلىالمجلسويملأونالادبيمثلونالذينهمالار-دعلىوالاطلالالساوكوقواعدالحياةومعنىبالقيمالروحصلة

المصانعةفيالشيوخهديعلىيسيرونالسبانانالمؤسفومنا!خلاقىنتلذلك.الخو..و..المجتمعواص!حالمجهـولومراوغة

جائزةعنمرةالثقافةوزارةاعلنتفقد.الظروفومسايرةوالمداحاة.عداهاماكلتفوقاهميةذاتللفنان

لموضسوعتقبدايهناكيكنولم،مسرحيةلاحسنسوريرةليرةالفالسعقالطرحفيو(لاخلاصهـؤالعن؟جواباو،سوالالفنان

والاستعماروالعروبةالوطنيةعنكانتكلهاالمرحياتلكنالمرحيةوا)خ،رجيالداخليالانسجامبمصى(لاخلاقالىوجتاجعنهلاجابة5او

هوانما،الحماسةولاالوعيعلىدلي!ليسوهذا..والجزائرعنهادمىلصت"ا!ح!د!صالفنانوجهةكانتو!ى.الفئانعئد

وطنية.بمزايدةاللجنةخدعوالىالجائزةالىللوصولالمصلمنعةدليلفيا!ص!لعفة-هيالثلاشةالعناصروهذه.والزهون"وصلواالزيف

مذهبنثمأفكلما،الثقافيةالظهرةوهيللزيفاخرىظاهرةثمة.الاسيةحياتنا

تناجالىيئظرومن،تقليدهالىالادباءبعض.سارعفنياوفلسفي،ادبا"شالاكثرالادبيةالششصيةيصبغالز!فان،الزيف-1

بمذاهبسريعةتأثر؟تكلنعبارةالتاجاكثريجدالاخيرةالعشرةالاعواموافراده،الان(لىسنواتغ!رمنذنجالدمايخير)قولالقد.برمفالطقم

ينصبانما،والاطلاعاكلرعلىليسهناوالاعتراض.أجانبوادباء

منويمنعهااصلهايزبفمنوانجذسهامحليةاهتىل!معخصميةماا!مبهاعلىكأفقدهيقايورممالد!..
واالمذصسةالظروفبفعلالادبيالتاريختزييفالظواهربهذهويلحق

شأنلببرفعضيمهالناقددكذ!دلةالنقالابح!اكثرففى،السعاسية

تكادفلاالادبتاريحفياما.الحزبيبرأيهيدينونالذينالادداء

شولموقيتاارل!ابحرواد!يبلممنتمهاامنعصرنامابدبدترلبسافيبد،افيتظهرلىإلشعرية!رب

الصنعةقيودمناللغةتخليصحيثمنالفنيةالنهضةانهىوالحقيقة.! علىلثنانففي.ءعربيقطرمناكثرفيهاشاركعامةمرحلةكانت

..والزهاويالرصافييدعلىالعرالىوفياليازجيينلد

ائثناءلاولعال!طلجمونومرنن"سمهرضفرصاهصحالحق.أظهالبةرصح!حالياشهلنته!تهـ!مالوبعرس6لرسدمع!همىضهعد!دثرها،!آ!
ولععداصالهسدممريعاالاسماريبداحر.الوصوليه2.-اصدشاصص!ىصىدس

...السياسيةالوصوليةطر؟برقولوصعلونوىافيلىقرداعةنفمسهملصحامعافهرضينصإوللمس!خ!!.

السهرهص!سهيلرىعهدكلوفي،لالسعاسهلحملطوالوصوليه

المثالالظاهرةهذهعلى..مؤسفانمثالانالادا!منالماضنالعدددن1سرسصصعلىكطر!ا!مرصفىا!!

الاس!ينالعدامىالادباءاسمعلالالادسهالوصوليهمطاهراسوأومن

المجلاتفيال!نشرعلىالجدديساعدونالمقدماءانحيتمن(لجدد

وفي..المهمينالمعلمينبمظهريظهروهماوعنهميدامعوا؟نشريطة

وردق،ليونةفياخطائهابعضولق!رتالشاعراتاحدىلقد!اننيالاول

فيط!!

المثالجراهالمحلةلختصمنمألحلق.عدلميلابممهرلبمظهرلمناعاتسةلعدلكبيرةكيلساتطهرلىلى2ءدر-ا!م!

..!عل!هولمليهبل..بالرداليهلوحيمراهماساباسساجربهاكاذا

الصنعتملوهلممبهمةقصيدةهوالادبيةالتعاونياتعنالثانى

وتزعمانالبخوردهاتحرقانبمقالتينواذا..نفسهعنالشعرومراودةجمصسس-لمح!رصدعلريهاق!%يراورس.-برهـشلمجاصىالمك!إ:ض

(لتيالنقديئالقيملكلوتجسيدالحديثالش!عرذروةالقصيرةان
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1!نىيىالؤ!ى-فى!اءفيااررشاعليا

.-فكر..اوكتبمنوكلولينينبوفوسانتوقيلمسكنالفتبهاقادج

المج!ا!تؤ!-ورط،الواسعةوالنظافةالمجنحةالموهبةمقتلوهو:الزهو-3

0001؟المحدودةوالمعرفةالصضةبالمواهب

الاحرارا!عراقيينالادباءاتحادبببانال!اتوعرضارسهرةحبهيادبائنامعظ؟عندا!نطلافىنقطةان

هوا/كلءحتىالكمنابةيبد؟كننكادونلافهملذلمك،الئاسمنا*امام

اننألمحبما:ألياىحلمءنااحعدماتدرفادا،النارجينكالمفكرينالمنتجينالممالقةمةضع(نذسهم

اعننتقدالعراقيينالادباءباتحاد،سىلماالاداريةاالمهيئةكانت/وللالثناءان!ورفض.وأنتفاخهبكبمهالسماءطاكل،ديقانااقكتابا

اقنابلغرض23/6/،69بتاريخللانع!ادالثانيالمؤتمردعوتهاعنال-طحي،(لصحافييصانعذلكسبيلفيوهو.حمن!اباوقيدبدونله

خثلاشافهةا!نحادانجازاتعلىوالاطلاعالجد/بةالاد؟ربةالهـيئةيينفدوابتكاراتاولياتلنفسهوينمسب،7المبتديءبالناشيءويغرر

.المنصرمالعامهـنالثماليالاقليمفيوعندنا...غربيينمفكرينعن"لطشها"

استئكادهمالعراقفيالاحرادا!دباءمنوثلاثينمائةنحواعلنولقدماحبانهادعىثم...والادبالنقدفيارائهبكلالبيريسلطش

القصيرممرهطقافنالاتحادهناسادالقةأاللادرمقراطيالشعوبيللاتجاه(قرران.بجبوبالمنألبةالافكار!منوكأاكأاقكامه،القصةفخمسب

.للادعنبتمثينهانفدقةالمالتيالاداييةالهيئةانفبطباتوقانمونمدرسةصاح!واتدهميكونانهكادبانناطمكحيراودحليماقصيتان

-دناحرمنفمتهمابسببباسمهنلتحدثونالطراأبفيالعربي!اندبالىااسياسةمنانتقلالؤعامةالىالطمولؤكان

ايجابياموقفاسجلواوبذلكوا!دباءالادبعلىعيالهيحاقدةشعوبيةتسمواخلاقوشكلين!سوكقواعدالىالتوصلهيالثقافةغايةان

وكفاحهسااقهبنضالإقمناالعربيا!ديبرسالهمنمسهخمدابناء(ا؟!!ةفهىالموه!أما.الشصخصيةالمنأفعتفاهاتءخبصاحبها

.الحضاريامتهومصيرمصيرهازاءالمقسمةوبمضليته!!؟لادب.هواجسهومتاهاتنفسهظلماتفيالاذطنلاثف

العرنمب،خادجنلموجكدنقا!حرايالعراقيانالادباءاتحنداعغاءوانثن-بالتدفث)بمقنلاةذلك.الانسننيةالنفسلمععبنةالعاميةالطمببقة

والفكرا!دبفياخواننااعلنهالذيالاولىللبيانالمطلقببناغ2ملنوالضاف!عوالاخ!صبالصدقييكونانما،(بفارغةوالدعاوىوا!فتراء

ةالمكقعةكلكنفىفستالتياللاحقةنتاييداولبيا؟ات،العيافبفيعنهاجميقئكتصيرللحداةفراالادسم،التظمبكجهاتوفهمالنقدونقبلي

بلغلقدحتى.وبفدادوالنجفوالكاظميةوالموصلالبعرةادبد!ط!ظهـرلكن..لهومقيمتراثعلىومحافهـظ6نروزنثيا!ديب.لهاوتطو!

ل!تحندفنمامددكمعفالاحرادن،دباءبياناتعلىالموقعينعدد..اصحابناعنبعيدكاهذلكان

المزيف.التيالباليةالامقراولهرااخلاكنا،اننهإبةمحمرفياننايقنعأ

(لىوندعوهماصو؟تهـمالىاصواتنافضملكيالمناسبةهذءونئتهزا!ذينالاد،،ءاث!رحالهذهكانتفاذا..وتبببلنفضالىقح!اج

لرنبطةنلادادنةالهيئةننتخاباتفأجراءتمهيدانلتحفيرةةاللجنةتأليف؟سننىديدرجةاقنفالى..انخلافىتالظبفييساهمنن

نلنكرخقنةالطملاءالفطكطبيننوقئكوعمل،العرا!فيالاحرارالادب!اء-دقطالشماليالاقليمفيلا-اليؤبيةالبلادفيجترعبتسنيبنن

التبعيسةنرمنالعراقفيالعربيالادبوتحريوالنمعبعنالعربيانحطاطاببسالجس!هـيالعهران.وانزبيةالاخلاقمنيبدأانيجب

والعبةد.بة.النلهومهاوةثالبندفيتطرلألمالتبىائحرقيمفكلةوان..النطممنالطهيببقدر

افئر.ن!عربينكةكرنلاربا?اشسماهمبرمشكاةلهي،الانقبلالحدةهنهبمثرأالمستققةالمربية

الكبير.العرببىوطنهفياجدارمربىا!بىاشىضغطاتعاني4الحرإان.السياسيونفعلممااكثروتأزيمهاخلقهافي

العريبةثورتئأمؤيضالابدالىوليخسأالمناضلةالفكر/ةالطليعةعانصتيجباءارثةاالاخلاقنقدوان.(لمدولةضغطمنبكثركثر1العامةمن

ا!روو.وهذا،الهدمهوالمرحلةهذهفيالاديبدور،الادباءعنيصهـران

سحماديسع!دندكتور-الوائليفيصلدكتور-العمرجابردكتورانءلينا.الماديةواماسبوالظهورالشهرة،جغونادباءعنديؤفرلا

العقيد-ؤ(جبىهلالالمحامي-اسماعيل(لدين،محيي-الصفوانيهـ!انعدمهيفأزمنننا،والقدبىبة(لخنوعمنعاموخمسمائةالفركامنزبل

-الد!ةمعمةد-الرفقيءهذاننهـطجم!-الهـماليققيأب-ءاهررر!انمستغنين،الرووسفامشيمتكبرينأحرارالىيحتاجقالهدم.التمرد

عبدفيزياحمدالمحامي-اليدريرشيدالمحامي-السامرائيياسببنكلراكزهـ*منلاقلوبهممنقوتهميستمدون،الخارجيالعالمعن

قيصلالمحامي-لغكيكي1الهاديعبد-الواعظلى؟وفالمحامي-الجبار.وصورهموبطونهموانصارهم

احمدالمحاصبما-جوادحازم-الجميليالمجيدعبدالمحامي-الخيزرانم!هعهمتعر.برالىيس!اانفبلاففس!إحررواانالادباءعلى

فاضل-شعبانصالح-العلييحاسينطه-الركابيالىلهعبد-الحبوبيرجلااديبرو(ئةكلبيننجد!مللحكممقياساالمبدأهذااتخذنافاذا

الصوالى-محه!دمحوراكيخ-الجزائوياحمدالشيخ-الشاهر.القطيعروحوعناطماعهجمنيخرجفردا

.الرزا!!صدغالبصبحيالدينمحيي
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أ!زيىالؤطررفىاءل!ماءفيافممقماعل!

ل!كأ!ه-ااير!رير!ص6!رعيمو-بئس!!ت

أ-لجنوبي-الاقليم

....الشبانالشعراءقضية؟بيروتام.القع!اهرة

محمدالدينمحييالخاص"الآداب)لزاسل

*

"الاداب"تحر،ررئيسعلىبيروتفي"الحرية"مجلةطرحت

بالنسبةأو،للقائلبالئسبةسواء،ممعبةعمليةالصراحةان؟ه"!روتامالقاهرة:العربيالادبعاصمةايهـما":اتاليالس!؟ال

اشعما،التحويلطرق-جميعبين،!طأببست،ولكن.للمتلقى.:الجوابهناونورد

.؟والمستمعالمتكلمبينالقطيعةالىالامرادىلموحتى؟فاعلية

الذيالانسانهوشأعروالى،متجمدةومو!ةاجتهادعندناالشعرنعتبراناحبولا،فائدةكبير؟لسؤالهذ(ظرحفيارىلا

وحسب...ملوشةحشيةمورفياد!لةارولمماتررغمانإ-!ع.وعاصمةعاصمةبيناوومدينةمدينةبينتنافسموضوعالادبيالنشاط

وببن،النقادكمهاررغكماالوعيووببةبجبنؤ،!اانفحالا!اكاناذالقاهرةبينلاجداوثيقتاونحصيلةهوانماالنشاطهذاانؤالحق

عمليةألناقدعندفالوعي.الشم!راءيفهمهاكماالوعيهذانتيجةوعمانوبغدادوبيروتالقاهرة:العربيةالعواصمبينبلوحسبويروت

وتاريخيافلسفيامحصولايتضمن،فكريااختياراتعقب،ضخمةتثقيفيةاليومالادبينشاطناان.وبنغازيوالخرطوموالكويتومراكشوتونس

-بالضوورةطبيعيةالعمببةوهذه.هائلاواقصادياوخرافياونفسياومراور2-رارالاومرائرالاننناجمراكزبينفعالةمشاركةذنجبجةهو

ررموزءاكمعراسرارالىالكوىمفتح؟نهالمفهوماذ-للناقدبالئسبةالا!اجداناعتقد(نني؟ال!اصمةنطخبرهاالمراكرهذءفاي.الاشهلاك

ادراكا،الاكتثرالانسان،كونانمنتمنعالناقدثقافةوفور...ا!مر!ةاخهوررةعاصمتيعنينتجمظاهرهاقوىفييزاللاالادبي

...الشصاسحواراجتبارعنالعاجزالانساى،وبالنتيجةاليبنانيةالعاصمةعن)ضتيالادبيالامدادوان،ودمشقالقاهرةالمتحدة

اممطالما،لهمبالنسبةضروبى)ةفيرالثقأفةانيحسبونالشعراء،العراقيةالحمهوريةفينطا!اوسععلىيتمالادبيالاستهلاكوان

اذنالتفاعلان.اررموزهذهءنيكشفونال!نقادوطالما،رمزايك!بونالعربيانوالمجلمةالهتاباليومبهايحاط(لتيالمثد!!ةالقيودمنبرالرمحم

؟هاذنالثقافةفائمدةفما،النقدوقضايا،الشعرقضايابينموجودحيثمن،للاصهـارالرئيسيز3؟لمراليومهيبيروتكانتواذا.ه!ئاك

الشعربينالكصفيالفارقهوما:جوابالتطرجه!ناتتخلالنوعيةيبحانمنتخرجالعوبالقراءيقرأهاالمقنيوالمجلاتالكتبمعظمان

الخضراء،وسلمى،الصبوربدوصلاح،السه،بشاكربدرإكتبهالذيلفينا(ؤمنكثبراان.لبنان!بةباقلامكلهالئتاجهذاانيمنيلافهـذا

يوسف،عواديكتبهالذكبما(لشعكأوبين،حاويوخليل،الملائكةونازكوالتمزوج؟لاخراجتتعلقلاسباببيروتفيكتبهمطبعيفضاونالعرب

وحجازي،رصاوجاليلة،المسروتاجفار!الدينومحيي،البابوثطبيروتفيمصانةالفكزيةالحريةانولسبب،الاقتصادقيوالنواحي

!؟الرحمنعبدوجيليفيتتئمقرك*دبيةالمجلانكبر؟تأنثم.احرىعواصمفيمنهـااكمر

فالاصسوات:الثانيالنوعصفؤلأى،ستح!السريعةالاولىالنظرةا!هنانذكرانبدولا.لبتانيامعظمهاليسكعيرةاقلامتحريرها

الحكمفسدكما.احثمهائهفيوتطعنهالحكمتفسد،والالوانوالنغميةات!جااوذر/!نقدوبغدادودمشقالقا!وةفيالجديدالادبيالجيل

..قبلمنلنزاربالنسبةالاباطفمنهذاوعلى.لبنانفيالادركبالجيلمنواصالةوابداعا

لان،الاد/يالمظهرفياخرعربيبلدعلىعربيابلدانغلب(نوالسطحية

القديم،العربيالشعرانقلم!روف:؟لتاريغفيهايدخل/والمشكلة،-!مور.ادهرررةالبلادجميعتعاونؤءنججةذكرناكماهوالادبياننشاط

التجربةرمورعلىاعتمادهمن(كثرالصوريرةالرمورعلىيعتمدكا!والكو)جتواهـودانالعرافى،*نلملوبيروتفيالئشرحالةمثلا

خارجيبمظ!راريهمرمورا،خارجيامظهرارمورفالشاعر.والإلراك(لمطبوعال!ننابصالةلنتصور!المنشوراتمعطمتستهـلمك؟لشماليوالاقليم

يسبحالذيوالجضدول،اليدظاهرفيبالوشمالشبيهـةالاطلال3،آحرالادبياجيلاحالةايضاولئتصور!لبنانفيالايقرألملولبنانفي

..إ!السماءفيالقمريسبحكماالادبيةالمإتبعضقكنلملوودمشقالقاهرةفي2الطاالجديد

يتدرجحسياانتقالا،مثسابهالىصورةاحالةتصبحالقضيةاناي!الادبعالمفياقدامهيثبتانلهوتتيحا؟تاجهتحتضنلبنانفي

هواو،كلمةفمطموسالداخلأما..لمشلهشكلمنالخمالاولالعن071.الا.01.0110..لا.
.....مبيروت:دبيهلعاصمهيهماهي!عرلىنكطعايهم!االه

العملصلبفيقاليلةبثرانطشكلمياإاص-ا/ظهـر؟ذ-عمهمتجاور..بنروتبينفائماالمثمرالتعاونهدايبقى؟ندائمايهمناانما،القاهرة

الفن
..-.الن!ضةفيواسهأمهوازدهـ،ره؟لادبتدءببماجلمنوسواهاوالقاهرة

الشاعرعادفما.الاولالنوعصففيتحك!(لمتعمقةالتانجبةالهئظرة"..الجديدةالعربية
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1!ض.يىالؤءلىفىفىصمت!!9الم!ر!
-------ح!ه----!-؟--ص.--!-؟؟3----------------يم----------3-7----!----

فحسب،غناءاوعاطفةمن!،والمكون،المكتملالحقيقبمالانسانالىمعيشنركاذ،قديماكانكمااصواتمنغم-الحديثةالعصورفي-

وسواد..بياضوميوعةصلابة.وروحيةماديةمنالكونفيمامنكلبل.وزيفحقيقيةمنالعالمالى؟لفردلشدمابكل-فكريا-الاخرالمثقف

وهذه،المستحهلىفيويعور،المستحيلمنينبعالحقيقيالفردانمنمباثربتأئبرهي،(لحررثة(لشعريةنهضتناباننؤمنكتااذا

الغربي.الشعرموضوعهيالانسانفيالكهولةتخماظبالثيالدراماتوعليهفنتعلمانبنافأحرىمطلقاذلكفيشكولا-الغرب

الشبقبتسجيلاو،الظاهرالغرامبر؟يةفيكنفونشعرا؟نااما.للموهبةالموعياضافةالىالغربيونالشعراء

...لغرانزهما*دبفيماخير.رمثلونغيرهم،وعتةراتماكليش.سبندراليوتباوند.ازرا

)الحرية(جريدةفيتشر،حجاريالرحمنعبدلاحمدحديثفياولاليوتلقدر،مقالااحدتايؤرأانوربمفي،واحاطةع!قمنالفكر.

الاج!بية،باللغاتجهلههيالاسالسيةمشكلتهبانصرح،البيروتيةتختنىخلفالتيالضخمةا!فكريةالثقافةعلىريحي،سب!دراوباوند

وهذء-اعلمفيماللانيدارهولم-النقصهدايدارىبأنووءر..كناباتهم

الهامة،(لفعليةالخطوةتتبطهاانيجب،الصريحةالاعلانجبةالخطوةبل،البثرلعواط!يس،"رمومهرااصبحالعصريالش!ران

نا.ايضاالاخرينللشعراءبالنسبةبل،وحسبلهبالنسبةلا،وكألكالآلمح!العصربلادةازاءجوابايطرحفاليوت..عمومالقضاياهم

واك!ر.ارضنافيلاصسولهوجودلا،بهيكتبونالذيالجديدالشعر..العصرلازمةبالنسبةجواباوباوندمورومارياناودنمنكل!طرح

،جدافقيرازالماالحديثالعربيالشعرانيعلنتفا؟لاالنقاديوثرممااسف!ميوثرانوالصفصافالفسقزالفماشعرا؟نااجما

ادداكمحناقضعراءقصورهو-ا!ساسفي-القصورلان،ومريضااناخناروا.الراحةاختاروا.المجهاطةاختاروا!نهمذلك،الالسان

القصائدمنالسرقةالىبعضهميتحولولذلمك،السعرهذاحقيقةالبابلقنحقيعكلايؤرأظاذا.الداخلو/طمسوا،الخارجايغنوا

اعبحاذاوخىإ.احدايعيبولائابترأسمالفهذا،المكتملةا!ىا!نفتاحليهذااصطرمنا،ئالرحمبدجيلياوالسرتاجاو

الجديدالشعريظل،فسوفللشعرومدرسين،دائمينخطباءالنقاد..غفاءاو،ططفةاو،مظهرهوح!بثمن،(نا!نم!على

هؤلاءكلمجهودبانموقناننيبل..والمنظوريةالسطحيةفيغارقاالوصولعنصعهمالشعراءهؤ!ءفيه،جياالذيالعصبيفا!*رف

قليلة،قصمائدبعضئباستثناءواحدةكفةفيجمعاذاحتى-الشعراء

لن--الرحمنعبدلجيلي(نائيةحبيبةالىرسائلاربع)مثل

فيرحلة)او،للسىاب(المطرانشودة)توازيقصيدةلنايحرج

وتضامنهالعملب!اءتمالنشعرهناجو!لانناالصسوحهرمعلليليقمئهبصبلالاعبد،الر!معصصعص!نءك!لآ

فيالانغماسيعنيالثانيالقسملشعراءبالنسبةالانسانيالتضامن

التوحداما.و،بمرهونويحبونيحيونمشاهداتهمفي.الاحرينرؤية

نا.إ.اللاتضمامن-الخاطبمءلمفهومهمبالنسبةيعنيلانه،ضده

اولاالاغتناءيعنيممااكر،الاخربندونالابواباغلاىيمنيلابهملنوحدالشيوبمبةصفحالتمنجديرهـةصفحة.

وقصالخبتىنظلوزإبعنساحاأصملمنلثالاكم!فةالتولا،حرأبنغتناءالممثلةالذفيتوتاثيخمىفلسفةلرقفيوالائ!ذهار!ة

..والاخروالاخرالاخرعلى

الحقيقةفيدراميايكنلماذا،شعرايكونانيستحيلوالشعر"متامرقوميمدكراتمن))صاحبيكتبها

يو(جهفردلصوتتسجيللانه،والعذاببالالمممتل!ا.والاصولاهـاضا!كاتب

)ءلمبىبنا(او(النهرفرس)مثلقصيدةانواللامعقولوالجبرالطبيعة

توصل،جداالمستوىعاليةثقاقةتبطن،!ليوتالصغيرةالقصائدمن

الفرنسيةاثنائهافيتعام،والتعبادجهدمنسنواتبعدالشامحراليهاسليمم!صط!فىشحرالدكنور

للاساطرالشهيالععببرذلكمنوداى،والايطاليةواللاتينيةوالهندية

)اسحق(منرموزا،واحدةقصيدةفيواستصمل..والخراقتالشعبيةوالنمترللطباعةالطليعةدأرمنأطلبها

(الانياد)و(وكليوباتراانتوني)و(الالهيةالكوميديا)و(بودل!)و

اوفيد()و(النحلبرلمان)و(العاصفة)و(المفقودالفردوس)و3181.بعي-بروت

ووعى،فهم،لهبالنسبةالشعرانتعنىالتي،الاخرىالرموزوعشرات

..الجحيماوعبقرمنالجنلارواحاشنعضاراوليسى
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-بى.ص9مالؤفئا!اعل!المكماءفي

اهميةواكلهاالمرموزصوراوهىبالطبعوذلك،المعروضةالصورةوهيجلانتسسيرفنقرألماذا:يتساءلونالعربانئمعر(ءبعض

المصودهدافيتقعجميعافارسالدينمحييواشعار،تأثيراواضعفهاوهـ،؟.والصخياوسواونجبل4وهولموووسهولوستويفمسكيوتورجنيف

..الشاعروعيفيواضمحلالهاالثقافةتصورمنالناشىء؟(للاشعريةالاعمالفذهقراءهمن-كشعراء-علينايعودالذي

بعدتتفتحالعقيقيةشاعريتهر،لىأتالذي(الرحمنعثدجيلي)ومن،لمسفةوالفالفكرعقيختلفشىءالشعران:اذنالقضيةهيهذء

ذاءنقدم،مثلهواعدشاعرمنبظرالمنارر!مكلوتاخذ،الاولد!وانه!..القصديرمعدنءنالاسفوديلزهريختلفكما

"لمحنيةعالطص(("اقدلشغعلةمنقفيمصيدالمقطعكاىواذا؟الانسحا!فضيةي!ادملمادا،الشعريضدمشيءأي:ولكن

..القضي!ةلهذهخادمة،والخرافةوالدينوالفلسفةوالتاريحالفكر
؟لصلأورمحمومة

يدورمعنعفي...كاهـخورترن؟..ايضاالشعريحدمهاانبأسفأي،نفسها

...لرفجود...للقصورالاضواءوتبعثكنارقىيشعلمواانربنيالاقكننناءلان،المجوابمنيهررونسعراءناان

بالنسبةالقافيةفيماثلالتهذاإبىفضالشعربموسيقىوعياقلالادعاءيسعتطيعونلالاؤهم،منطقيةفيالمعارضةولان،الصحيح؟لشعر

،عققالحدثهوبالاوزانالاوروبير،لشعرالجهلولكئ،الجديدللسعر..يصم؟ونفهماذن:الاؤسانقضيةضدشعرايكتبونبانهم

؟لرعيقالتعبيريعبرلا،هناالمحالالرمزحتى.وأسوأهذهمثلذجنمعامريتكل0591عاميكتبونهمانفس:تمامامعروفةبالطبعوالضتيجة

الصخودهيفما،المصمةالقهقهةعنفابرازفي،ارشاعرترضءطنخرجبماذا:ذلكعلىكمثال(والاظافرالطبن)د.بوانخذوا..2113

منمالكاايهالمرموزيكونانالمفروض؟.يثورمصنعفيرنالضكب.ألفاظعنتريات.جميلةصور.؟جميعهالدوبرانفراءةمن

(الوضوجاي)والشفافية،مقداراالطلسميةومن،مقدارا1)ث!فافية..اخرشيءلامث..والسرقاتثرات(لظمنأكوام.جهل.خطابة

النصففيالعقليالمقداريكونانإجباي،شكررونعقإيلمجماءوالشعوالقديمالشعرببنعرهـالفر!لاجاهلاث"عرلان.؟لماذا

عقليا،مرفوض،محالرمز-بعطيهاقيمةإبئفأ،للغايةواضحاالشمفاف.شاهـبر!ريد

..؟بذاتهالق؟رىءل!ممةموجودانةحيئعلىلا

:(الربيعزهرةحارة6طفال)كا.وامالوزجمةاماوالرمور،الم!،ورإنجاطب.خارجمنهناالشعر

،السخفوالمبطلانفيتقعساذجةرموزالاحيانغالبوفي،محالةرموز

ترك!ببفيسواء،والسطحبةثة2الظلاحظوا:الديواداروطنماذجوهده

..المتضمن7المعئىفيوخى،داتهالشعريالمبنىفياوالمقاطع

محهـدودةولمدةحاليا(دوسيا-

مكارثيعيونفيقدىفالت

الميونكلتتحأشاهقدى

قديرم..قديممتاء-يزعمونكما-وانت

ايم!رىاأتصمة"لآاًعظ!مالهيوماتشهاك

مهوالزعفرانالمسكمعفجئت

التوابلوكلالئعاموريش

..السلاسلتئاممعصميكوفي

سبورنا.بلونعد:بالخارجصورالىالرموزاحالةمنبالكمخنوا:(الحانةراقصة)

تنوركلهيب

ماخوراعم،دفيحمراءوكشهقة

كالاعاصيرتلوىكانت...

للرجالملبوساتطنبورانغامعلىراقصةوتميل

..عصفوركجناج

(مساءذات)

اخرىفروعأ"لشى-ألبولمانشارع..عاصف..مساءذات

..بالغيوم..الافا!ملفع

..النجوممحاجرمنتفر..ادمعمثلىوالبرى

تماثل()جدءدةصورةتكوبن.بصيالرمز.باستمرار.باشمرار
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1!ض!أالؤطررم!فيفى!مااط!"م

العملفيذلكيروثراقرهـونكهوفكأنهاالنوافذتصورانيمعنكاناذعابدينحيفيمخبوءةحالىتنا

بالارتباطيرا3حساتعطيفانهاالغربيةالقصيدةفيالرموزاما..نفسهقلاعكأنهابيؤنهاتطاولت

الخرابالارضفي(تايريزياس)فمثلا،بكاملهاالشعريةالكتلةفيالجياعابنائهاعنالاضواءوسدت

:جد.لداعطاءايضايمنحولكنه،معاوالذكورةلملانوثةرمزانه:لاليوتوالحياهوالزهورللنور

ناضبحاضروبين،وصريحوخالدعظيمماضبينمجسدةمقارنةانها!حزينوشوقهاشجوهافيؤهغرورقت

..!التنقث!رحدالىوجا!ميتينضلوعكأنهـانوافذ

الىبهاالمرموز)الكالىحاملةاليهتتقدم(تايريزياس)حبيبةانإ!عجصزوبابها

نداءهاير!ىانه:ومزلمامهيناموقفامنهاهوويقف،(الخصوبة!نوان،برصةمنبأكثر؟لنجاح.معدلم،وجووواورمزهاالصورة

؟لعإانةوبين،القتاةتمثلهالذيالصريحالجنسبينحائرلانه،الاش!ان(موتىضلوعكأنهاالنوافذ)الخارجفيمنظوررمزالاليسالرمز

هـصبعبارةالرفضهداالىالقصيدةترمز..جسد.يمثلهاالشيانالواقى..(قلاعينهاطويلةاليبوت)(مهدمممجوز،الباب)

(وايزودرهتريست(ن)لان.ا-بضاالجديدالشعربئإءفيتنخرزالتماالقديمةالآفةهذه

كالالأ"ههئ!عولولولول3ئ!!لا...اتخمواالذينالشمبانالشعر؟ءبماذهانعالقازالمادلش!رالقديمالمفهوم

"..ساكنقضاءالبحران).وغرهموانتنبيو؟لاخطلوجريرالفرزدقمن

الذيالسكونوبين،اليحرعليهبداالذيالسكونبينالرمزمحيلاوبروز،الصورةباختفاءعملهيختفي،لداتهمقصودهناالصورةرمؤ

القادمةحبيبتهينتظر(تريستان)كانلقد.وعواطفهجسدءعببهللقصيدة.الحقيقي(لاساسالبناءتركيبفبىرشهمولا،جديدةصورة

يرقبرجلالحظةكليرسلوكان،يموتانقبللراها،بالسفينةكضلوعتبدوالتيالنوافذ)صورةاننلاحظ(جيلي)قصيدةتأملئااذا

..فافدةلاانهفي...البحر،للقصيدةالمكتملالبناءفيتسهمولا،ذلكبخلافشباتعطيلا(الموتى

دشعاث

اللبنأني،الكتابوداوالمدرسةمكتية

83927تلفون-2613ب.ص-وتبير

3أع99!حولأ!لألااء3؟ءاالعربيةالقراءةفي"لجديدسلسلة

التكميليةللصفوفاجزاءاربعةالاطفاللروضةجزءان

البكالوريا،لمنهحاالادبيالبح!فيال!جديد(الابتمدائيهالشهادة)الابتدائيالضعلملمرحدةاجزاءخمسة

البكادي!ا(لمنهجاشعرءخلالمنونفسيتفنهالرومبمابن:العربيلإدبفيالجديدسالسلةد

ولهولولهك!،!7ولأل7"م94ح!!!أم**،3(التكمياجمبةالشهادة)العانيالابدائيالتعليملمرحلةاجز(ءاربعة

والمعانيالابتد؟ئيالتعليملمرحلة(جزاءثمانية(المكالوريا)الثانويالتعليملمرحلةجزءان

والتكميدببة(الابتدائيةالشهادة):انجديدةالعربيةالقواعدسلسلة

+هولطهلأول،97اأ!9473طأء91!م19لا89؟+،مم!أ(الابتدائيةالشهادة)الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الابتدائيالتعليملمرحلةاجزاءخمسة-الروضةلمرحلةجزءان(التكمبليةاك!هادة)اوللى*بتداشالتعليملمرحلةاجزاءاربعة

الاقيدائية(الشهادة):الجديدةوالعلوم*ش!مياءثروسسلسلة

التكميلية(الشهادة)العانيالابتدائيالتعليملمرحلةاجزاـءاربعة(الابتدائةالشهادة)الانجندائيا!تعليملمرحلكأاجزاءخمسة

يلآ9*9*أهعإس!9او+ع،؟أولهح!3م:الجغرافيافياـلجديد

يلانكب!زية:ا!قراءةلتعليمسلسلةأحدث(الابتدائيةالشهادة)7لي*بتدالتململمرحدةاجز؟ءادبعه

الروضةلمرحلةجزءان(التك!يايةالشهادة)العالي*بتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة"

الابتدانيالتعليملمرحلةاجزاءاربعة(البكالوريا)الاشدائىالتعليملمرحلةجزءان-

!لم7*ءلأأهم9أح9+5اأ؟أ.مح!8،،،3:الجديدالتاريخسلسه

لانكليزبةاللغةقواعدلتعلببمسلسلةاحدثوا!يرلى*ور!ائياررمببملمرووإجزاءثمانجبة

اجزإءملاقيفي(والتكميلية*نجندائيةالشهادة)

الابتع!ئيةاللروسلشهادةالعامأـلدليل:كجديدالح!س!سلسه

8!9"أ"أح9أه3أ؟9.(*بتدايةالشهادة)!بتدائيالتعليملمرحلةاجزاءسمبعة(

فرنسي،املاء،جغراقية،تاريخ،(شياء،انشاء،حسعاب:(بفه؟لميشهادة)التعليملمرحلة

..انكليزياملاءلم!3أ9لا59أ+ألاعط،19؟!14!ا!م3ه9،صخ!اـءأ
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9!زيىالؤءتفيفي!عمااا!قهتماعل!

التمالي-ألاظيمالرهيبةبجملتهقاذفا"ك!،قليلامتأملاالشاطىءعلىيقفالرجلوكان

سرتويأدرا؟نا"..ساكنفضاءالنحر"

صبحيالدينمحيي"الاداب"لمراسلتجربةدمزالى،احالةرمزمنيتحولانالرمزعلىكان،وهكذ(

لا*الاساطير)تموز(فيأسطورةاغنتكما،ذاتهاللقميدةاغناءالى)1(،ووعي

الذي.وهو،قيمتهاالاشياءعلىيخلعالذيهوالانسانكاناذاالثقاهةقصوران..(مطربلامدينة)السيابقصيدة،البابلية

هيالاخلاقفان،الافعالوترتبالموجوداتتصنيففيالحقيملكولذلك،للاخرينمكتملاعطاءهيمنحانعنالشاعرتعجزوالالراكؤالوعي

الموجوداتلبقيةبالنسبةوتصنيفهالانسانعلىالحكممنتمكنئاالتي..المزعجالالمويالفقرهذامنتعانيهزيلةاشعارهملبدو

التيالقيمةهيف!خلافى.ثانياالاحرين(لناسالىودالنسمةاولا...

..،ونجرهما،البابومتححجافييمنامثلةاضي!انميارغبكنت)

الاخلالى.ومسؤوليةمعنىالانسانيةهدهوتعطيالانسانانسانية..ءكد...

س.(وجيليبعارسداكتعيت،ا!حرعنيعنيالواحدانلاحظتولكنني

من!برمل،اخرينشأنمنوتحطاناساترفع-وحدءالفكروليد-يغالبارزيالجديدالشعرلهذابالنسبة،للغايةهامةالقضيةان

الفصلنقدهيتعريفالهابأبسطوالاخلاق.قوادااونمياألانسانء

ينظمون-كلهااعمارهم-وكالو(،اصولهلايعردونهواةايديفيالموت
مطلوبةالاخلاقكانتواذا.الحياةمحالفيلالاخرينصلتهحيث.....

بة.كلىفليسى،لهمبالنس!بهالجديدالشعرما01العديمالغرارعلى1شعر

جهةمنالمجتمعبقاءولدوامحهةمنفيمة!عطالهالعادى(لانسان...
..من..الاقلعلىابياتهافردأو،القديمهالمقصيدةاوصالتقطيعالا

وكمخلوق،موهوبوكالسان،طليعيكمواطن،الفنانفان،ثانية

ذلك.لان،للشعرالشعر*نظرةيصححواانيشنطيعون!والنقاد
فيرسالثهاداءعلىتساعدهخاصةلاخ!قيةيمتا.ر،لننطودقالليةاكثر

.زقميينفخونكانوالوكماسيبدونولانهم،اختصاصهمخاربم
اخلاقيةفييطلبمااهمان.عصرهوعنلفسهعنوالتعيبرالقيمتطوير..

...مثثوب

منسجمايكونان.واحدةاخلاقذايكونان،رسمالةذيكانسانالفنان......-

يهلكونالذينوالنداد،العسهـمالشعراءداخلمن!ضيهفهذه
مزيفةصسعةيمسيحيند؟كنتاحه!ن،يمطنماذريظهرفلانفسهمم

بة.-املبخيبةيصا/ونليالشكالشعرلهذاومعانرموزعنبحثاانفس!هم

.حياةولاروعفيهاليس.و!افهموذكائهـممقدرازالمفيبماز!ةيصابونالاقلعلىاو،مريرة

-سىصى-أ-.الخرافة)للالسأنالحضاريالثهافيالتراثمنيعتبمالشص

.أملاحظةمنيغننيممااكثر(.0التاريخالموسيقى.الاسطورة،الدين

آلكب!ةآلكاتبةاوالخوفالمريعالثوترهذآنجنجلىالاقلعلىهناكاذ،الحياةطواهر

..آلاساسيالشعرغذاءهوالذي،والالم

حميز!إما-الشبابعدا-شاعرمنوما،)2(موجودالعربيالثقافياكراث

..منهاوالاغتنا،للاستفادةالضخمةالفكريةالمكوناتيستحدمهذه

وحكاياتفااساطيرنامنالافادةالىنفسهبالغربأ!مروصللقدبل
قمصها)وا-قوىاحدث.

فيمندلاي(الى(لطريق.خانكوبلاي.الخؤاب)الارضالعالمعنومفهومنا

خاااليوتن0.1لثيءالىيؤديلاطريقمشصففي3عراة،نحنوتركنا

ءأارسطو)بأنهفيهوصفحداالصيتوذيوعهـلشهرةمنبالغالذي

!يرص؟مممأ!ويعب،القادمةوالاجيالجمبلهفيالعظيمبتأثيرهرفنعلاترى.فلماذا

..(الامهريهاللمه)السبع!يبلعاىبعديحعلم(ألحديد

؟..البالمستريحهادعاالباقيةايامه

االشعربكرامةبل-اكمبانالشعراءب*رامةلا-تتعلققصيةانها

001ذاتهالع!ربي
المكباتجميعمناطدهاامعحمدالدينمحيى؟دقاهرة

يز....101!!،أقصيدةالخدمة،رمزايصبحانرمزكلغلىاتذلكيعنىلا)1(
والنسرللطباعهالطليعهدروص

عنيعلنالذيلحواب1الىمنوماتهاتتجهاتالرموزعلىانانهيكلضب

رامزا-يقول؟لسابقةالرمزيةالاستحارةصاحبفابدت،عرالشل/قضية

1813-ص.بيروتاءلمرعوممددمخدرالمساءكهمريخص!ينتثر-عندمااخرىف!قصيجبرة

.101؟..العمليهاتطلموله

-عسمسمى----!سم!سىص!---أ01.خرى1قضيةهذه.أ.هوتراثأي)2(
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-!شسسض
ا!زيىالؤطررفيفيا!ماإفممقهثهماكل

مكانتسهادتفعتفكلما،الدولةفيالمكانةبعلوبعضابعضهـلميقيمون،الناسرىنفو!فيتأبمرذايظل:الواقععنابتعدمهماانالفضان

يصدقلمومنوالصالوناتالاوساطفيفيمتهارتفعت،الوظيفة2-لم!تؤ..والتاجرالسيهـاسيصلةمناوثقبهمصلتهانفيوخطره

الدولةموظفيكبارانيشاهدالادبيةالمؤتمراتالىوفودنافليتفحصفهـيبالناسالاديبصلةاما.لملنسيانمعرضةببمضبعضهمهؤلاء

..الاعلىالمجلسويملأونالادبيمثلونالذينهمالار-دعلىوالاطلالالساوكوقواعدالحياةومعنىبالقيمالروحصلة

المصانعةفيالشيوخهديعلىيسيرونالسبانانالمؤسفومنا!خلاقىنتلذلك.الخو..و..المجتمعواص!حالمجهـولومراوغة

جائزةعنمرةالثقافةوزارةاعلنتفقد.الظروفومسايرةوالمداحاة.عداهاماكلتفوقاهميةذاتللفنان

لموضسوعتقبدايهناكيكنولم،مسرحيةلاحسنسوريرةليرةالفالسعقالطرحفيو(لاخلاصهـؤالعن؟جواباو،سوالالفنان

والاستعماروالعروبةالوطنيةعنكانتكلهاالمرحياتلكنالمرحيةوا)خ،رجيالداخليالانسجامبمصى(لاخلاقالىوجتاجعنهلاجابة5او

هوانما،الحماسةولاالوعيعلىدلي!ليسوهذا..والجزائرعنهادمىلصت"ا!ح!د!صالفنانوجهةكانتو!ى.الفئانعئد

وطنية.بمزايدةاللجنةخدعوالىالجائزةالىللوصولالمصلمنعةدليلفيا!ص!لعفة-هيالثلاشةالعناصروهذه.والزهون"وصلواالزيف

مذهبنثمأفكلما،الثقافيةالظهرةوهيللزيفاخرىظاهرةثمة.الاسيةحياتنا

تناجالىيئظرومن،تقليدهالىالادباءبعض.سارعفنياوفلسفي،ادبا"شالاكثرالادبيةالششصيةيصبغالز!فان،الزيف-1

بمذاهبسريعةتأثر؟تكلنعبارةالتاجاكثريجدالاخيرةالعشرةالاعواموافراده،الان(لىسنواتغ!رمنذنجالدمايخير)قولالقد.برمفالطقم

ينصبانما،والاطلاعاكلرعلىليسهناوالاعتراض.أجانبوادباء

منويمنعهااصلهايزبفمنوانجذسهامحليةاهتىل!معخصميةماا!مبهاعلىكأفقدهيقايورممالد!..
واالمذصسةالظروفبفعلالادبيالتاريختزييفالظواهربهذهويلحق

شأنلببرفعضيمهالناقددكذ!دلةالنقالابح!اكثرففى،السعاسية

تكادفلاالادبتاريحفياما.الحزبيبرأيهيدينونالذينالادداء

شولموقيتاارل!ابحرواد!يبلممنتمهاامنعصرنامابدبدترلبسافيبد،افيتظهرلىإلشعرية!رب

الصنعةقيودمناللغةتخليصحيثمنالفنيةالنهضةانهىوالحقيقة.! علىلثنانففي.ءعربيقطرمناكثرفيهاشاركعامةمرحلةكانت

..والزهاويالرصافييدعلىالعرالىوفياليازجيينلد

ائثناءلاولعال!طلجمونومرنن"سمهرضفرصاهصحالحق.أظهالبةرصح!حالياشهلنته!تهـ!مالوبعرس6لرسدمع!همىضهعد!دثرها،!آ!
ولععداصالهسدممريعاالاسماريبداحر.الوصوليه2.-اصدشاصص!ىصىدس

...السياسيةالوصوليةطر؟برقولوصعلونوىافيلىقرداعةنفمسهملصحامعافهرضينصإوللمس!خ!!.

السهرهص!سهيلرىعهدكلوفي،لالسعاسهلحملطوالوصوليه

المثالالظاهرةهذهعلى..مؤسفانمثالانالادا!منالماضنالعدددن1سرسصصعلىكطر!ا!مرصفىا!!

الاس!ينالعدامىالادباءاسمعلالالادسهالوصوليهمطاهراسوأومن

المجلاتفيال!نشرعلىالجدديساعدونالمقدماءانحيتمن(لجدد

وفي..المهمينالمعلمينبمظهريظهروهماوعنهميدامعوا؟نشريطة

وردق،ليونةفياخطائهابعضولق!رتالشاعراتاحدىلقد!اننيالاول

فيط!!

المثالجراهالمحلةلختصمنمألحلق.عدلميلابممهرلبمظهرلمناعاتسةلعدلكبيرةكيلساتطهرلىلى2ءدر-ا!م!

..!عل!هولمليهبل..بالرداليهلوحيمراهماساباسساجربهاكاذا

الصنعتملوهلممبهمةقصيدةهوالادبيةالتعاونياتعنالثانى

وتزعمانالبخوردهاتحرقانبمقالتينواذا..نفسهعنالشعرومراودةجمصسس-لمح!رصدعلريهاق!%يراورس.-برهـشلمجاصىالمك!إ:ض

(لتيالنقديئالقيملكلوتجسيدالحديثالش!عرذروةالقصيرةان
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1!نىيىالؤ!ى-فى!اءفيااررشاعليا

.-فكر..اوكتبمنوكلولينينبوفوسانتوقيلمسكنالفتبهاقادج

المج!ا!تؤ!-ورط،الواسعةوالنظافةالمجنحةالموهبةمقتلوهو:الزهو-3

0001؟المحدودةوالمعرفةالصضةبالمواهب

الاحرارا!عراقيينالادباءاتحادبببانال!اتوعرضارسهرةحبهيادبائنامعظ؟عندا!نطلافىنقطةان

هوا/كلءحتىالكمنابةيبد؟كننكادونلافهملذلمك،الئاسمنا*امام

اننألمحبما:ألياىحلمءنااحعدماتدرفادا،النارجينكالمفكرينالمنتجينالممالقةمةضع(نذسهم

اعننتقدالعراقيينالادباءباتحاد،سىلماالاداريةاالمهيئةكانت/وللالثناءان!ورفض.وأنتفاخهبكبمهالسماءطاكل،ديقانااقكتابا

اقنابلغرض23/6/،69بتاريخللانع!ادالثانيالمؤتمردعوتهاعنال-طحي،(لصحافييصانعذلكسبيلفيوهو.حمن!اباوقيدبدونله

خثلاشافهةا!نحادانجازاتعلىوالاطلاعالجد/بةالاد؟ربةالهـيئةيينفدوابتكاراتاولياتلنفسهوينمسب،7المبتديءبالناشيءويغرر

.المنصرمالعامهـنالثماليالاقليمفيوعندنا...غربيينمفكرينعن"لطشها"

استئكادهمالعراقفيالاحرادا!دباءمنوثلاثينمائةنحواعلنولقدماحبانهادعىثم...والادبالنقدفيارائهبكلالبيريسلطش

القصيرممرهطقافنالاتحادهناسادالقةأاللادرمقراطيالشعوبيللاتجاه(قرران.بجبوبالمنألبةالافكار!منوكأاكأاقكامه،القصةفخمسب

.للادعنبتمثينهانفدقةالمالتيالاداييةالهيئةانفبطباتوقانمونمدرسةصاح!واتدهميكونانهكادبانناطمكحيراودحليماقصيتان

-دناحرمنفمتهمابسببباسمهنلتحدثونالطراأبفيالعربي!اندبالىااسياسةمنانتقلالؤعامةالىالطمولؤكان

ايجابياموقفاسجلواوبذلكوا!دباءالادبعلىعيالهيحاقدةشعوبيةتسمواخلاقوشكلين!سوكقواعدالىالتوصلهيالثقافةغايةان

وكفاحهسااقهبنضالإقمناالعربيا!ديبرسالهمنمسهخمدابناء(ا؟!!ةفهىالموه!أما.الشصخصيةالمنأفعتفاهاتءخبصاحبها

.الحضاريامتهومصيرمصيرهازاءالمقسمةوبمضليته!!؟لادب.هواجسهومتاهاتنفسهظلماتفيالاذطنلاثف

العرنمب،خادجنلموجكدنقا!حرايالعراقيانالادباءاتحنداعغاءوانثن-بالتدفث)بمقنلاةذلك.الانسننيةالنفسلمععبنةالعاميةالطمببقة

والفكرا!دبفياخواننااعلنهالذيالاولىللبيانالمطلقببناغ2ملنوالضاف!عوالاخ!صبالصدقييكونانما،(بفارغةوالدعاوىوا!فتراء

ةالمكقعةكلكنفىفستالتياللاحقةنتاييداولبيا؟ات،العيافبفيعنهاجميقئكتصيرللحداةفراالادسم،التظمبكجهاتوفهمالنقدونقبلي

بلغلقدحتى.وبفدادوالنجفوالكاظميةوالموصلالبعرةادبد!ط!ظهـرلكن..لهومقيمتراثعلىومحافهـظ6نروزنثيا!ديب.لهاوتطو!

ل!تحندفنمامددكمعفالاحرادن،دباءبياناتعلىالموقعينعدد..اصحابناعنبعيدكاهذلكان

المزيف.التيالباليةالامقراولهرااخلاكنا،اننهإبةمحمرفياننايقنعأ

(لىوندعوهماصو؟تهـمالىاصواتنافضملكيالمناسبةهذءونئتهزا!ذينالاد،،ءاث!رحالهذهكانتفاذا..وتبببلنفضالىقح!اج

لرنبطةنلادادنةالهيئةننتخاباتفأجراءتمهيدانلتحفيرةةاللجنةتأليف؟سننىديدرجةاقنفالى..انخلافىتالظبفييساهمنن

نلنكرخقنةالطملاءالفطكطبيننوقئكوعمل،العرا!فيالاحرارالادب!اء-دقطالشماليالاقليمفيلا-اليؤبيةالبلادفيجترعبتسنيبنن

التبعيسةنرمنالعراقفيالعربيالادبوتحريوالنمعبعنالعربيانحطاطاببسالجس!هـيالعهران.وانزبيةالاخلاقمنيبدأانيجب

والعبةد.بة.النلهومهاوةثالبندفيتطرلألمالتبىائحرقيمفكلةوان..النطممنالطهيببقدر

افئر.ن!عربينكةكرنلاربا?اشسماهمبرمشكاةلهي،الانقبلالحدةهنهبمثرأالمستققةالمربية

الكبير.العرببىوطنهفياجدارمربىا!بىاشىضغطاتعاني4الحرإان.السياسيونفعلممااكثروتأزيمهاخلقهافي

العريبةثورتئأمؤيضالابدالىوليخسأالمناضلةالفكر/ةالطليعةعانصتيجباءارثةاالاخلاقنقدوان.(لمدولةضغطمنبكثركثر1العامةمن

ا!روو.وهذا،الهدمهوالمرحلةهذهفيالاديبدور،الادباءعنيصهـران

سحماديسع!دندكتور-الوائليفيصلدكتور-العمرجابردكتورانءلينا.الماديةواماسبوالظهورالشهرة،جغونادباءعنديؤفرلا

العقيد-ؤ(جبىهلالالمحامي-اسماعيل(لدين،محيي-الصفوانيهـ!انعدمهيفأزمنننا،والقدبىبة(لخنوعمنعاموخمسمائةالفركامنزبل

-الد!ةمعمةد-الرفقيءهذاننهـطجم!-الهـماليققيأب-ءاهررر!انمستغنين،الرووسفامشيمتكبرينأحرارالىيحتاجقالهدم.التمرد

عبدفيزياحمدالمحامي-اليدريرشيدالمحامي-السامرائيياسببنكلراكزهـ*منلاقلوبهممنقوتهميستمدون،الخارجيالعالمعن

قيصلالمحامي-لغكيكي1الهاديعبد-الواعظلى؟وفالمحامي-الجبار.وصورهموبطونهموانصارهم

احمدالمحاصبما-جوادحازم-الجميليالمجيدعبدالمحامي-الخيزرانم!هعهمتعر.برالىيس!اانفبلاففس!إحررواانالادباءعلى

فاضل-شعبانصالح-العلييحاسينطه-الركابيالىلهعبد-الحبوبيرجلااديبرو(ئةكلبيننجد!مللحكممقياساالمبدأهذااتخذنافاذا

الصوالى-محه!دمحوراكيخ-الجزائوياحمدالشيخ-الشاهر.القطيعروحوعناطماعهجمنيخرجفردا

.الرزا!!صدغالبصبحيالدينمحيي
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...واحدكاتبكل.تثى

اثوويىمدرسةؤى.!ا2عامالموجودمعلوفهكندر1/يمونقك-فورر!د2-!،!بأ!زالىألاررت،ذح!مبس:شءلبريداضيئدوو

زحلة،في3.*14ءإمالمؤ"مإوفالمعاسكندرعيسىنفمم!ههو،ال!ل!بما

التالمية:ال!لمةمعلوفشفيقالاسناذمنجاءنا
كاملنهارمسيرووحلةالشويروببن،"التذ!رقية(لكلية"فيهدر!(

المقاهرة-مصر-الزحلاويحيبالاستاذالكاتبحضرة

"اذكرهـالدسوفيتقلبواان)دي!م!حسنلملذا؟.دالكبالزلامىبعررايها!كباحدىفينظريفلفت،"(لعديثالادبشيوح"مؤلفكمتسلمت

شئمموؤد،المعلوفاسكئدرعيسىالمرحوموالمدياسمورودصفحاته

أ!لمماءبرينجانسهضلاذ*م!لى؟ءب!ىارعاهـكألمرالممنوتجع!وا-زعمرحسب-ا"جورةوالضمائرالاؤلامذويالادباءبعضبينحنره

وار،ة1(-(ز*"3اؤتؤو(911صفحة5)"جملوالهوع!بس!قهوسى"

2"ااع))الصفحةقف؟،مصرفيالفصحىالعربيةا!لغةعلىللقضاء

؟المعلوفاسكنصرعي!سىض!يتهـادهط

.:تقولون

بر؟نخينحطتاااحعفيالمنب"مرنيةصكلنيفاميذءلىالكثراواتل!عذالمذلد!ىلعلاعنرضوالاستع!اربماالانجليزكطالمهندسولكوكسوليمسيرنعرفكلنا"

.....هنأربعة(ؤل!مأي،ضمائراس!نأجرانهعنهعرفناءومما،الاصيل.
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اكنروبينهموحد!اباولوسانمدينةفي؟لمذكورالاسميحملوناسخاص

97



بتيم!دنمآ.
الثام!السمنة-691.(اذطس)اب-الثامنالعدو

عرقوبابوحسناحمد......(قصعيدة)والصغيرةالعيد،االنقاشرجاء......والخياليونالعربيةالقوميةاص

شكريمخاني................زاتاسادموع2؟العيسىسليمان....(..قصبدة)باشابوجميلةالى6

شفيقصبحي.."الاحمرالمديك":نقدية!حإولة47سرورنجيب........(قصيدة)اوراسعروس7

مناقشلىالادابمنالأفي"لمددقرأت

الدهانعبدهصالح..واننشككونالعربيةالقومية"حول62الصبورعبدصلاح......................الفصائد!

بعووعلي....والنقد"الاطفالعيوىة)فصة63فياضسليمار............م..0000.الابحات11

السبولتيسير......عباساحسانالدكنورالى64المعارمطابرمحمد............م........عالقصص13

رنجا01ابو----ء---3

ايوبكامل000.0....0(قصيدة)قديمحلم15

العوبيالوطنفيالثقافيالنشاطجمطالياسطعبد..............)قصيدة(مكادي17

مجاهدع.مجاهد..........مسافرمنوداعمنديل18

؟ب!يروتامالقاهرة......................لبسان96لرحمنعندجيلي)قصيدة(.افريقياعلىصدرهيروشيما.2

الشبارالشعراءقضية...........م..الجنوبيالاقليمأ9كروكشانكأبقبماحمةجومن............التمردونظريةكامو22

والاخلاقادبا؟نا..............الثماليالاقام73عيل

الاحرارالادباءبيان..............0005..العراق75؟لسبولتيمسر..قصيدة)؟لمنعبينالرفاقىالىعودة27

سعديهثمان..معمريومولودالجزائريالادبفي28

البريدصندوقالشريفالطيب............(قصببدةأالمهزومون31

-البغاريمعمد........(قصيده)أغ!اديراطفال33

المعلوفشفيق......المؤحلاويحبيبالاستاذالى97النجاابومحمدبة00000.5(ؤصة)المقبرةحارس؟3

ححم!دلأ

يوتسلله5عبدوالخولىالانسان

ابوجهةمجمدددئسفدولبث!فقيعمليخوونضاقبمانكلقةسممىا!ما!مةأص!كا!هلا ثمس

فارو!سمددا!سلفالور

السباعيفاضلالعربيالاديبماساةالح!

عباساحسانالدكتور"؟خرمروقعص"

شوشةفارولىكيمورمحمود:*ثباءمع

!مائصدطرابيشجورجالشعبيةوالواقعيةالريسيوسف-

شكريغاليالعمرحصاد

شوكممةفاصوقيولدشيعلوشناجي"قلببلامدينة"فيحجازبمااحمد

الرحمنمبدجيلينليةحبيبةالىرسائلاربعيوسفعوادالمنعمعبدالعاطفيوالشعرالصبورهند

النجىحسنالميلادليلةفيخواطرحيدرمحمد"لحومهماحلون"

صالحابوالقدوسعبدللقيرواني"الانتقادمسائل"

!يالشريفالطيبالقصي!هووحدةهباطباابن

زيعورعليالبوذيةالتعاليمفيالاخلاي

النمفقياللهعبدمحمد(مترجمهمملصة)النمرجادولعزيز5عندوالحضارةالجنس

صفدىعصام(مترجمة)منيةالالعنةالظاهرحشمتعمبدمحمود"ونهايةبداية"فيالنهاية

فياضيسليمان-الحدردعلىسعديم!عثمانسمريمولود



ملم.مشىلبناق-ارالمدارف

6367-.صى-لصلح1ربصق2!متا-ا!مسم!شامة-!
.-----

المضيهدةاحمعفل!ن!ج!لماقويالشعبقةاشلاسهالربى-في1للمتارفيلمدم

فالؤشأخرو-ا(لعماط!ولمرإورلمبلإديماا)فارئيسهتيز(ضتهاكل!لالمج!ا

،الأهـتهاامحدادنضاذفن!لمفئدجميلأمنضلمتةمحتبةدتكولىلى
ه!-

النتلية:!!شبايدنأصحس!برص

---،-++!/-ءص!لم/لمدحم!3ء"؟.م.خ

+؟م.111.--ئألمئم.03!/3.--ء--.ة-:ك!كا----.ء!-!ف!ممب!ثال!!!،---."ا..

**..:ث:"اث!*آ"كغةأ!!زنم؟!.ا!!في!.ا-حم!
.11-.-.،-11001+-ة*+.ا.ا!ثبمط!+.-..-؟كا!-؟؟!ا.

ا-!ص-إ.-!--ا--لم!.مأخيا،.-ء.ا.!-؟*حم!!ة...

.!عء،101!(61لم-بب!7طأ؟ا15ه010!*بأ--نر.:2---+-!!-.خ-س-.

كى-س!...،،
-ا-!-.+ا

ا!1س3"..\،.تبر:3ول-.!.ءا-،--

..ا.!زر..ةا!صش.؟"+..:-.س.لبم،؟ل!،!.-/--.-؟،1،

...ا:21-.---!!.ا

كلا!"لم!ص!..-م-!،

ول6-د.،،111

++ت!س!...ء!+

/ا+!+ح!01!قي001!"لم...*،-،-.جم!----ا؟ا!01خكا--.-*

---8،-3ة!ا3ل!1!!(03.!ن!+.----

ى!..ش-جم!.،.،:

،--طب.-؟..ا+نريمى.

4ح!.كأ.-7؟.....ا!،-قى.مموب..خ"لمء*001

.ث.!.أ.--!!!.جمبم.-!..ممم!..اةا.تبز،بر-ا؟؟ص!لم،بر/ق

ش!-خص!-؟-.-.4*صه.(بم!ث!خك!ك!.!- !م-.-++

؟ء

ل!،ع*-،.!.ا.+.- -002-.اط-ممعص+4.

لم..لي..-6،*.بخفى

ء-.جميغ!ملا3..00كا731بم.-.---ت،!!ي.-ثى!!!اا!كيمأاأ.ل!لم01--لا.. س.3.ا--"كا---إ-!-.-1.؟،*!ث/!ا

----61!--لم،:ا.-!ط7007...:7-.
-!ى7-!-------*.

-01!،!كأ-ا-..؟؟ا-"!دض+اد---+ـ-أا-.صلم.-أ.1-نمح!!8؟.؟خمعوفنن!لم!.-!ص-يهح7ء..

:---.---محفجمي.حموا.ا-3!ةا+!؟-؟ء.!؟هـا،!ط!ة"

.ى.-:...-+.-.حأا"إ

ت!.+-.-احج!!+!؟*.8..برضه.7!

لم.!جميمافيا+-س1+*5لأأ7!.-ص4-ا-ا.+-اكلغث.،...

111!،+:*..ا-؟.!.ا.-:-شجمم-ث.بر-كاخ!بر.-

حممص!ا----...لا.--.-.ا-.+افى!كر-11!.لما-3!ط-.صلا.3

!-الشهعي!دتأ.اكمحما"لطماسضجميح



8يم3!ئز!خ!*فمهرركلهـظه!...بة.ء!ئربم!)!صلأ

-."3أءلا

!!!

!ه!لصاهى!همط!هالصر،لدواصرصوب!مى-ث!كما صء

سلم!.

!يمأل!و!مىا-.صروم!!الرء!اا-ص!ا !،
-أ!ا

المترده!ينامنلخبةباف!للامالىالعري!مةقوبةالا!بركيةالكتبامهاتال+!ا

الحب"مكشجةدار:الناشرمنيطلبحماد.خيريترجمةدبويجون.تأليف.وحديرشاقدبر!ما،الفردبربئ5!"أ!

.الحياةمكتبةدار:النالثسمنرطلب.انل!عإاحهدترجمةبوليا،.خ:ا-فتأ.ا!حلعنالبحثهـك!

...أئ!حما

م!:ةدار:الناشرمنيطاب.الل"ح،د!هيم!وزي4لىرجم.دبش-تدأز-لتأليف.وألالهدلام(لمجزية5أ!،

.الحسساة!أ
ب!!ا

نصيطاب.االوراباحصاأحمدالدكتورترجمة.داروزورارز--تتأل-ف.8.91وثورةالفشاةتركية"

.ألحىحاةمكشجةدار:الضاشر!أ

أ):،نتر:كلنيطاب.وزملائهزيادةزورولاالدكشورترجمة.ربئواخررر-تزرجصوبقام.لملأمهةال!هررالمهات5أ!ما

الاندلسى.دأر6

ن!يطاب.-5!انساصيةالد!ورةتررجمة.ايستمان.جز-كا--ونا)هـكتورتأيىف.ال!ححا"لصحة!

.الإزد)سدار:الناشر

ءجالىرراصسانالدحستورترجه".!،يمنستانلبتأليف.الثانيالجزء،ال!حديرضةومدارسمهالادريالئقد5

الثقافة.دارالش،لثرمنيط)ب.زجملىفليوورحمدوالدكتور،طا

8!إم

لالثقافةلالناشر:دارهنرحابيحةفرانيسالدكتورجهةتر،حتيبفيلبالدكتورليفتأ:التاريحفي)يئاىها!

ز!
كمالوالدكتورحدادجورجالدكتورترجمة"-.".تا..ء......

الثقاف".أحيررلبل!شربال!ايحجهـسوووغبد،ألشىريئمررأفقلي!يطلبكو.كأ،

!،

النلشر:عنيطلب.دجانيبرهانترجمة.كونكارلتونألا-فتأ،الاوسطفلهألنقاقحسهفةاكسقالقاأ5!!

الناشر:منيطلب.غندورورح!حطفىللدكتورترجمة.هفهـرلىونجونالدكتور:!اجفما!طفلصحة5كأ

هلية.الامسةدىالمؤا!،

اإؤلسمعة:النارزسمنيطاب.عباسبكرترجهة.!!ثورننثاز-،لتأليف.السميعةالي!بم!!برر!مقو!.عاأ،

..1ه!

.الناثصمنيطلب.عزأمسميرةرهـجمه.لويسىسنكليرفتألب.اوروباؤب!إمرجمي،ولروفىثهـ61!!ا

."بهلالالسىةالمؤ!ي!أ

أ%ظ

--،كل!

(2922تلفون-والنشرللطباعةالغددارسور)1قرشا125(ولبنانيةببرةالثمن

..فرنك؟..:لشمالية1اافريرقبفي


	مجلة الآداب-1960-008
	فهرس


